
1848. 
MÁRCIUS 15.

Több, mint másfél évszázada, 166 évvel ez-
előtt ezen a napon forradalmi lázban égett 
a pesti ifjúság. S azután mind többen csatla-
koztak hozzájuk. Petőfi hatalmas tömeg előtt 
elszavalta a Nemzeti Dalt, fölolvasták a 12 
pontos követelést, ezeket cenzúra nélkül ki is 
nyomtatták, szétosztották a tüntetők között. 
Kiszabadították Táncsics Mihályt. Minden év-
ben ilyenkor emlékezünk Kossuthra, Széche-
nyire, Deákra, Klapkára, Wesselényire, Bem 
apóra és sok más hősre, akik életüket adták 
a forradalomért és szabadságharcért. Azért is 
hajtunk fejet tetteik előtt, mert mertek hazá-
ban, nemzetben gondolkodni, merték sorsu-
kat vállalni. Bár a szabadságharc elbukott, de 
ami akkor történt, az a nemzetünk számára 
sorsforduló pillanat volt, évszázadokra kiha-
tó példa. Megmutatták mekkora ereje van az 
összefogásnak, az együtt gondolkodásnak, a 
közös mozdulásnak. Ez a nap és annak előz-
ményei beírták magukat a magyar történelem 
dicsőséges napjai közé.

Azt mondják a szabadságnak nincs nemzetisége. Mégis, legalább a 
világ 52 országában, ahol magyarok élnek, ez a nap a szabadság ünnepe. 
Mert a szabadság egész és oszthatatlan, összeköt minden népet, régiót, 
felekezetet. Ma, a XXI. század elején a mi szabadságunk zászlaján a jog, 
a törvény, az akarat, a szolidaritás, együttműködés, egymás tisztelete, a 

közös európai jövő áll. Mert 
kötelez minket a múlt!

Március 15 a magyaro-
ké volt és az is marad. Ez 
az egyetlen ünnepünk, amit 
semmilyen módon nem tud-
tak kisajátítani. Megmaradt 
egyik legszentebb, legiga-
zabb, legőszintébb ünne-
pünknek.

Mit akar a magyar nép? 
Ma is ugyanazt, mint akkor: 
„Legyen béke, szabad-
ság és egyetértés!”

- ke -

Községünkben idén is 
március 15-én 17 órakor 
kezdődnek a megemlé-
kezések a művelődési 
házban. Majd utána fák-
lyákkal vonulunk a sza-
badságharc emlékére állí-
tott kopjafához.

Minden seregélyesit 
szeretettel odavárunk! 

Köszönjük a segítséget!
 Az elmúlt időszakban is rengeteg segítséget kapott az iskola. Isme-

rősök, ismeretlenek álltak rendelkezésünkre gépeikkel, járműveikkel. 
Többen munkájukkal segítettek. Így készült el például a táncterem 
tükörfala, így készültek a báli szendvicsek, de így került a rengeteg 
papír a gyűjtőhelyre, vagy az összegyűjtött vas a felvásárlóhoz. Volt, 
aki pályázatot írt és nyert számunkra, voltak, akik saját programjaik-
ba vontak be bennünket, vagy ingyenesen léptek fel nálunk.

Kaptunk virágokat, könyveket, folyóiratokat, irattartókat, tárgyi 
eszközöket is. 

Köszönjük mindenkinek, magánembereknek, cégeknek, vállal-
kozóknak! Köszönjük, hogy önkéntes adományaikkal, munkájuk-
kal segítették iskolánkat! 

Sokan hangoztatják, hogy egyre embertelenebb, önzőbb a világ. 
Lehet. Lehet, de az is biztos, hogy nagyon sok jóérzésű, önzetlen, 
segítőkész ember él falunkban! Legyünk büszkék rájuk!

Nőnapi köszöntő
Március 8-án, mikor a hideg 

telet elkezdi kiűzni az érkező 
tavaszi szél, ahogy a természet 
elkezd életre kelni, felpezsdül az 
egész világ, és ilyenkor mi, férfiak, 
egészen a nők varázslatos hatása 
alá kerülünk. Ilyenkor vagyunk a 
legodaadóbbak, a legfigyelme-
sebbek a minket körülvevő höl-
gyekhez, hiszen nem tudunk élni 
a női nem nélkül. Szükségünk 
van feleségünkre és anyánkra, 
húgunkra és nővérünkre, barát-
nőnkre és kolléganőnkre. Az élet 
minden területén szükségünk 
van rájuk, hiszen, Schiller szavai-
val: „ők szövik és fonják földi sor-
sunkba a mennyei rózsát”.

Ezt valamennyi férfitársam 
nevében megköszönve kívánok 
BOLDOG NŐNAPOT minden 
kedves hölgynek!

Horváth Sándor
polgármester
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Költségvetés hitel nélkül!
Stabil, takarékos működés – 

indokolt, szükséges fejlesztés!

Február 4-én tárgyalta és hagyta jóvá az önkormányzat 
képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségve-
tését, melyből kiemelten a főbb bevételi források:

Költségvetési támogatások: 101.267 ezer Ft 
Működési célú támogatásértékű bevétel: 22.900 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 102.000 ezer Ft
Közhatalmi bevétel (adók): 113.800 ezer Ft
Intézményi működési bevétel: 87.306 ezer Ft
Működési célú átvett pénzeszköz: 17.927 ezer Ft
Pénzmaradvány: 83.600 ezer Ft  

Összesen: 528.800 ezer Ft

A költségvetési támogatásokat, azaz 101.267 ezer Ft- ot megha-
tározott kötelező feladatokra kapja az önkormányzat, melyből biz-
tosítani kell a

Polgármesteri Hivatal működését: 57.113 ezer Ft összegben
Település üzemeltetési feladatokat: 23.057 ezer Ft összegben
Szociális és gyermekjóléti feladatokat:   9.917 ezer Ft összegben
Könyvtári és közművelődési feladatokat:  5.119 ezer Ft összegben
Egyéb önkormányzati feladatokat: 6.061 ezer Ft összegben

A kiadások közül kiemelten a felújítási kiadások és a felhalmozási 
kiadások összegei a következők, melyre fedezetet a lakosságtól be-
folyt szennyvízberuházásból maradt és a pénzmaradvány biztosítja:

Utak aszfaltozása:          107.000 ezer Ft
Szőlőhegyi nyugdíjasklub:   1.016 ezer Ft
Szőlőhegyi ravatalozó felújítása:      2.032  ezer Ft
Szőlőhegyi tornaterem felújítása:          800 ezer Ft
Parkosítás, padok kihelyezése: 1.016 ezer Ft
Régi orvosi rendelő felújítása:         635 ezer Ft
Móra úti óvoda felújítása (bérleti díjból)    2.032 ezer Ft
Játszótér felújítása:        635 ezer Ft
Focipálya felújítása:      3.048 ezer Ft
Seregélyesi köztemetőnél kerítés, parkosítás:  1.016 ezer Ft
Közterület fejlesztés:   5.829 ezer Ft
Tájháznál javítások, kerítés építés: 635 ezer Ft
Közvilágítás fejlesztés:   1.016 ezer Ft
Kamera rendszer kiépítése 12.700 ezer Ft
Traktor pótkocsi vásárlás   1.270 ezer Ft
Hordozható számítógép 2 db védőnői szolgálat 400 ezer Ft
Seregélyesi köztemető bővítéshez terület vásárlás 3.080 ezer Ft
Szennyvízcsatornázás: 3.000 ezer Ft
Csapadékvíz elvezetés: 5.080 ezer Ft
Szennyvízcsatorna értékelés (kötelező) 20.000 ezer Ft
Pályázati önerőre: 10.160 ezer Ft

Összesen: 182.400 ezer Ft

Civil szervezetek támogatására összesen 2000 ezer Ft-ot tartalmaz 
a költségvetés, melynek szétosztására a későbbiekben kerül sor!

A községi ünnepekre és az eddig szokásos rendezvényekre külön 
keret áll rendelkezésre.

Kiss Gyuláné
képviselő, alpolgármester

IKSZT
IKSZT. Ezzel a furcsa rövidítéssel többször találkozhat-

tunk az elmúlt években. Jelentése: Integrált Közösségi és 
Szolgáltató Tér. Az IKSZT program az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. tengelyén belül „A vidéki 
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatá-
sok” intézkedésének része.

A program alapvető célja településünkön a művelődési ház fel-
újítása, újraélesztése volt. Ezt a feladatot a képviselő testület fel-
kérésére a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa vállalta magára. 

A pályázat 3 szakaszból állt össze. Először az Alapítványnak 
IKSZT címbirtokossá kellett válnia, melyet az eddigi tevékeny-
ségéért sikeresen el is nyert. Ezt követően került beadásra maga 
a pályázat, melyben az épület felújítására, eszközök beszerzésé-
re és foglalkoztatási támogatásra lehetett támogatást igényelni. 
A pályázat az Önkormányzat támogatásával, közreműködésével 
szintén sikeres lett, több mint 50 millió Ft-t nyertünk erre a célra. 
A felújítás, az eszközök beszerzése már megtörtént. 

A harmadik, legnehezebb szakaszt az elmúlt év júliusában kezd-
tük, s a pályázat előírásainak megfelelően 5 évre vállaltuk. Egy év-
tizedek óta tetszhalott állapotban lévő művelődési házat kell újra 
élettel megtölteni. Erre a feladatra pályázat útján Nagy István helyi 
fiatalembert választottuk ki. Munkája nem egyszerű, s nem megy 
egyik napról a másikra, de reméljük kitartásának, tenni akarásának 
meglesz az eredménye. Kérjük, aki teheti, segítse munkáját!

„Mindent áldoz az ilyen,
S bár nincs nyugta sosem,
Sorsát nem cserélné el
Soha, senkivel.”
                     Babits Mihály

Amikor a tükörbe nézek, kiegyensúlyozott, mosolygós, vi-
dám arcot látok. Ezt kívánom közvetíteni feladataim, céljaim 
és tevékenységeim során. Elégedettség tölt el, mert ennek a 
nagyszerű közösségnek a formálója, képviselője lehetek.

1988 februárjában láttam meg a napvilágot, születésem óta 
Seregélyesen élek. Ide jártam óvodába, iskolába. Középiskolát 
Székesfehérváron az I. István Kereskedelmi és Közgazdasági 
Szakközépiskolában, felsőfokú tanulmányaimat Dunaújváros-
ban a főiskolán végeztem. Közgazdasági, pénzügyi és számvi-
teli szakon szereztem képesítéseket, melyeket munkám során 
kamatoztatni tudok. Gyakorlom is, a Diego Szőnyegáruházban 
dolgozom 2006 óta. A falu életében aktívan közreműködtem 
az elmúlt évtizedben a programok szervezésével, lebonyolí-
tásával. A helyi Vöröskereszt és a Színjátszó kör munkájában, 
koordinálásában a mai nap is részt veszek.

Örülök, hogy 2013 júliusától tevékenységem a Művelődési 
Ház vezetésével egészült ki.

Köszönöm a sok támogatást, amit ma is élvezhetek.
A családi hátteremnek nagy szerepe van az eredményeim és 

céljaim elérésében, mindig erősített a szüleim hozzáállása. Há-
lás vagyok érte, hogy megtanítottak küzdeni, de nem hagytak 
értéktelenül nyerni.

A munkám terén igyekszem következetes lenni és mindig 
önmagamat adni. Az erőm két dologból táplálkozik: hitből és 
abból, hogy nagyon szeretem, amit csinálok.

Nagy István
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Kedves Támogatónk!
Kérjük adója 1%-val támogassa 
a Seregélyesi Általános Iskola 

Alapítványát!
Adószámunk: 

18486953-2-07
Kiemelt céljaink:

• minősített erdei iskola működtetése 
• természet- és környezetvédelmi programok szerve-

zése
• iskolai programok, kirándulások, táborok támogatása, 

szervezése
• települési programok szervezése, támogatása
• tanulmányi versenyek, továbbképzések szervezése
• daganatos, kerekesszékes gyermekek táboroztatása
• művelődési ház üzemeltetése, programszervezés
• ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése
• pályázati tevékenység

Támogatásukat köszönjük! Bíró Lajos
kuratórium elnöke

FELHÍVÁS 
községünk lakóihoz, cégek vezetőihez

A Széchenyi István Alapítvány kuratóriuma kéréssel fordul önök felé
A kérés célja: az önök ADÓJÁNAK 1%, vagy más pénzado-

mánynak utalása az Alapítvány számlaszámára
Az Alapítvány számla száma: Kápolnásnyék és Vidéke Taka-

rékszövetkezetnél vezetett

Széchenyi  István Alapítvány  IBAN szám:  
HU61 5780 0071 1000 0018 0000 0000

Adószám: 19097453-1-07
Támogatásukat előre is köszönjük. Nagyon nagy segítség 

és öröm, amikor községünk kiemelkedő teljesítményt elérő 
fiataljait és az őket felkészítő embereket támogatni tudjuk, 
hiszen az alapítvány ezért jött létre, és mi szeretnénk minél 
több segítséget nyújtani ÖNÖK által  a jövő generációjának, 
akik  tovább viszik községünk  szeretetét és a községért való  
tenni akarását.

Községünk lakóit folyamatosan fogjuk tájékoztatni az Ala-
pítvány munkájáról a helyi újságban és a község honlapján.

Az Alapítvánnyal kapcsolatos kérdésekben a kurató-
rium elnökét: Mohari Istvánnét a (06-30) 972-4228-as 
telefonszámon lehet keresni. 

Tisztelettel:
Mohari Istvánné a kuratórium elnöke, 

Szászi Béláné kuratóriumi tag,
Kincses László Istvánné kuratóriumi tag 

Kenderes Szilveszter az Eötvös József Szakképző Iskola 
és Kollégium   által megbízott  kuratóriumi tag.

Tisztelt Seregélyes Község Lakói
Tájékoztatjuk Önöket a Széchenyi  István  Alapítvány 2013 éves 

munkájáról.
 Ülésezett az  Alapítvány kuratóriuma 2013.01.21-én, ahol a tagok 

elfogadták az elnök 2012 évi beszámolóját, majd megbeszélték és 
határozatot hoztak a 2013 évi feladatokról.

A Széchenyi István Alapítvány anyagi helyzete:  a 2012 év zárása 
után a  2013 évre áthozott  1.100.000.00 lekötött  és 87.763.00 sza-
bad felhasználású  összeggel  rendelkezett a Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezetben vezetett számláján.

 2013.01.21-én a 3/2013 /XIII.7/ sz. határozatában  pályázati felhí-
vást tett közzé.

Az Alapító Okiratban szereplő célok közül a jutalmazásokra két 
célt határozott meg.
Az  a/. pont: a közép, és felsőfokú intézményekben a továbbtanulásra 
való – felkészülés támogatása
A  b/. pont: a megyei, és országos szakmai tanulmányi versenyeken 
kiemelkedő eredményt elérő tanulók számára szól. 

– a 2013-as évben  100.000 / százezer/ Ft  állt rendelkezésre  a 
pályázat nyertesei  részére, melyet a 2012-2013-as tanév jó, 
jeles tanulmányi eredményével, illetve megyei , és országos ver-
senyeken való eredményes szerepléssel lehetett elérni. 

A pályázat feltételei:
• a 2012-2013-as tanévben elért eredmények bizonyítvánnyal, ok-

levéllel való igazolása, Illetve az iskolák, vagy más személy javas-
lata a díjazásra.

• állandó seregélyesi lakos
A pályázat benyújtásának határideje 2013.06. 01-től 30-ig volt. A 

pályázatokat a kuratórium 2013.07.08-án bírálta el. Tizenkilenc pá-
lyázat érkezett, ebből sajnos 
3 tanuló elutasításra került a 
hiányosan benyújtott okira-
tok miatt.

2013.08.23-án ünnepé-
lyes keretek között adtuk 
át a pénzjutalmat a nyerte-
seknek, méltatva a tanulók 
sikereit és megköszönve, hogy öregbítették községünk hírnevét 
valamint, a tanulók eredményes felkészítésében résztvevő tanárok 
további munkájához is sok sikert kívántunk. 

Az alapítvány kuratóriuma tizenhat diákot részesített pénzjuta-
lomban. Olyanokat, akik jeles tanulmányi eredményt, országos ver-
senyeken helyezéseket, illetve sport bajnokságokon kiváló teljesít-
ményeket értek el. Ez úton is szeretnénk megköszönni és további 

sikeres munkára buzdítani úgy 
a pedagógusokat, mint a tanu-
lókat. Ehhez jó erőt, egészsé-
get és kitartást kívánunk.

Kuratórium
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2014-évi fejlesztési tervek:
1. A településfejlesztést érintő fontosabb munkák:

e Ft-ban 

Utak helyreállítása, aszfaltozása (előre láthatóan 
kb. a település utcáinak a 2/3 részét lehet majd 
aszfalt burkolattal ellátni)

107 000    

Szőlőhegyi lakás felújítása (nyugdíjas klub) 1 016    

Szőlőhegyi ravatalozó felújítása 2 032    

Szőlőhegyi tornaterem felújítása (nyílászáró csere, 
színpad burkolat csere) 800    

Parkosítás, padok kihelyezése 1 016    

Régi orvosi rendelő felújítása (ereszcsatorna cse-
re, külső vakolat felújítása) 635    

Móra úti óvoda felújítása (kerítés, ereszcsatorna, 
nyílászárók, kőporozás) 2 032    

Játszótér felújítás 635    

Focipálya felújítása (öltöző és pálya felújításához 
önerő) 3 048    

Seregélyesi köztemetőnél kerítés építése, parkoló 
kövezése 1 016    

Közterület fejlesztés 5 829

Tájház felújítása (faljavítás, vakolás, festés, kerítés 
építése) 635    

Közvilágítás fejlesztése 1 016    

Kamera rendszer kiépítése 12 700    

Traktor pótkocsi vásárlás 1 270    

Hordozható számítógép vásárlás (2 db.) a védő-
női szolgálathoz 400    

Seregélyesi köztemető bővítéséhez földterület 
vásárlás 3 080    

Szennyvízcsatorna bekötések kiépítése 3 000    

Csapadékvíz elvezetés 5 080    

Pályázati önerő 10 160    

Szennyvízcsatorna hálózat felértékelése (törvényi 
kötelezettség) 20 000

2. A civil szervezetek támogatása:  2.000.000,- Ft
3. Rendezvények támogatása:   5.000.000,- Ft

a. Falunap (május 2. hétvégéjén)
b. Augusztus 20-a (fogathajtó verseny?)
c. Szüreti rendezvények
d. Idősek napja
e. Adventi időszak
f. Tartalék

Horváth Sándor
polgármester

A 62-es út építése
A 62-es út Székesfehérvár és Dunaújváros 

közti szakaszának 11,5 tonna tengelyterhelésű 
teherbírásúra történő megerősítése március 
közepén elkezdődik. Az előkészítő tevékenység 
már folyamatban van, ennek nyomait mindannyi-
an láthatjuk. Az út továbbra is két sávos marad, 
azonban mindkét oldalán kap majd 2,5 méter 
széles leállósávot, melynek rendes kő alapja lesz. 

Fel kell készülnünk az építkezés idejére, mert nagymértékben le 
fog lassulni a közlekedés, hiszen a forgalomelterelést a kivitelező 
STRABAG Zrt. szakemberei úgy tudják megoldani, hogy váltakoz-
va 1 km-es útszakaszt fél sávban felbontanak, majd 2 km hosszan 
járható lesz mindkét sáv, és újra 1 km-t felbontanak, mindezt úgy, 
hogy a lezárásokat 24-órás forgalomirányítókkal fogják biztosítani. 
Várhatóan a munkát 2015 nyarára fogják átadni, úgyanúgy mint az 
elkerülő utat is.

Horváth Sándor
polgármester

Tavaszi programjaink
Sok olyan programot szervezünk az iskolában, mely 

a falu lakónak az érdeklődését is felkelti. Ezekből a 
tavaszi programokból gyűjtöttünk össze egy csokorra 
valót. Szeretettel várunk mindenkit az alábbi rendez-
vényeinkre!

2014. március 18. Boldizsár Zsolt devecseri festő-
művész kiállítás megnyitója. A kiállítás március 28-ig te-
kinthető meg az iskola emeletén.

2014. április 15 14 óra Húsvéti játszóház  
2014. április 23. 16 óra Erőss Zsolt Emlékkiállí-

tás megnyitója, majd ezt követően Kollár Lajos vetí-
tettképes előadása a „Magyarok a világ nyolcezresein” 
expedícóról.

2014. április 26. „Majkó, rékli, tilángli” Tájházak 
Napja 2014. Programok a Tájházban.
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KÖZFOGLALKOZTATÁS 2013-2014
 
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata által indított 

közfoglalkoztatási programok a területileg illetékes 
Munkaügyi Kirendeltség támogatása mellett valósulnak 
meg 100%-os bér- és járulák támogatással, amelyhez 
10-20% közvetlen költség is társul. A közfoglalkoztatási 
programok a Hatósági Szerződésben rögzített, konkrét 
felladatok ellátására irányulnak, amelyek elvégzéséhez 
szükséges eszköz- és anyagszükségleteket az előbb már 
említett közvetlen költség által biztosítja az Önkor-
mányzat. 

A 2013. év során megvalósuló közfoglalkoztatási programok az 
alábbiak voltak:

• Mezőgazdasági START program:
• A projekt 2014. február 28-ig tartott, amelynek célja az Önkor-

mányzat tulajdonában álló mezőgazdasági területeken termelt 
háztáji növények átadásával a helyi gyermekétkeztetés segítése 
szociális alapon. A program során a közfoglalkoztatásban részt 
vevők a Képző Központ közreműködésével  Háztáji növényter-
mesztő és tartósító képzésben részesültek, amelyet mindenki 
sikeresen elvégzett.

• Téli és egyéb értékteremtő program:
• A programelem során a pályázatban szereplő, megépítendő jár-

dafelület 80%-át sikeresen meg tudták építeni a kezdeti rossz 
időjárás ellenére. 

• A múlt év során megvalósult még két rövid idejű közfoglalkoz-
tatási program napi 6 órás munkaidővel, melyeknek feladata a 
köztemetők és a kastélykert aljnövényzetének tisztítása és cser-
jézése volt.

Jelenleg futó programok: 
A téli és egyéb értékteremtő program folytatásaként jelenleg 

megvalósuló program 2013. november 1-étől 2014. április 30-isg 
tart. A projekt során összesen 44 fő foglalkoztatása valósul meg 
a területileg illetékes munkaügyi központ iránymutatásával, amely 
szerint 14 fő alapkompetencia, további 10 fő szakmai képzésre irat-
kozott be. A képzéseket követően a program feladata a köztemetők 
kerítésének megépítése, illetve parkosítása.

Pályázatok a 2014. évre:
A mezőgazdasági START és a Téli és egyéb értékteremtő prog-

ram folytatására nyújtottunk be pályázatot. A belügyminisztérium 
állásfoglallása szerint csak értékteremtő programok indításával pá-
lyázhatunk, így a programelemek is ezen feladatokat célozzák meg 
kültéri lámpák és virágtartók, akácfa rönk virágládák és mosott ka-
vics ágyon fekvő kültéri padok gyártásával. Az elkészült termékek 
által szeretnénk a közterületeket barátságossá, virágossá tenni (pl.: 
csapadékvíz tározó, a Régi Fő uti Óvoda előtt, a játszótér és az utak 
mellett. A mezőgazdasági programelem továbbra is a helyi gyermek-
étkeztetés segítését célozza meg.

Továbbá a közfoglalkoztatás által szeretnénk folytatni a járdaépí-
tést is, melyhez szükséges járdalapokat Nagylók Község Önkor-
mányzata által indított közfoglalkoztatási programja biztosítja.

Minden, Seregélyes Nagyközség Önkormányzata által indított 
program teljes bér- és járuléktámogatással valósul meg a területileg 
illetékes munkügyi központtal kötött hatósági szerződésben rögzí-
tett feladatok ellátására.
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Régi és új képzések 
az Eötvösben

A közoktatás, a szakképzés átfogó reformja 
változásokat indított el a seregélyesi Eötvös 
József Szakképző Iskolában is. Ezekről kérdez-
tük az intézmény igazgatóját, Butola Zoltánt.

R: Igazgató Úr! Hogyan érintették az iskola profilját az el-
múlt évek törvényi változásai?

BZ: A törvényhozó egyik célja egyértelműen a profiltisztítás, 
azaz a mezőgazdasági iskolák mezőgazdasággal foglalkozzanak, a 
szolgáltatásokra képzők a szolgáltatásokkal, az építőipari szak-
irányt oktatók pedig az építőiparra képezzenek. Ezen túlmenő-
en szigorúan meghatározták a keretszámokat, ami azt jelenti, 
hogy a megyére vonatkozóan valamennyi szakma, képzés beis-
kolázásának megadták a létszámhatárát. E döntéseknek megfe-
lelően az érettségit is adó szakközépiskolában a környezetvé-
delmi szakirányunk beiskolázása megerősítést nyert, s mellette 
engedélyt kaptunk – a korábbi informatikai szakirány helyett 
– Turisztikai szervező, értékesítő osztály indítására is. A szak-
munkásképzésben pedig a hagyományos mezőgazdasági gépész 
szakma mellett hegesztő, ipari gépész és gyártósori gépbeállító 
szakiskolásokat is képeznénk. Valamennyi szakiskolai képzés az 
új rendelkezéseknek megfelelően három éves lesz.

R: Úgy tudom, későn kapták meg az engedélyt a mezőgazda-
sági gépész szakma indítására…

BZ: Igen, pár ősz hajszálam ennek köszönhető… Bonyolult 
az ügy háttere, ezért itt nincs módom részletezni. Tény, hogy 
október helyett csak január végére kaptuk meg az alapszak-
mánknak számító mezőgazdasági gépész képzésünk indítá-
si engedélyét, így a hozzánk készülő tanulók egy része más 
iskolákat, képzéseket keresett. Január óta minden rendben 
van, 06-os kódszámmal bekerült a képzés a központi felvételi 
rendszerbe (KIFIR) is, ez az információ azonban tapasztalata-
ink szerint számos érdeklődőhöz nem jutott el.

R: Azok a tanulók, akik ezt olvasva fejükhöz kapnak, s úgy 
döntenek, hogy mégis inkább az Önök iskoláját választják, pl. 
a mezőgazdasági gépész képzést, vagy másik szakmát, tehet-
nek-e még valamit ezért?

BZ: Természetesen! A középiskolai felvételi rendszer számol 
azzal, hogy – bármilyen okból – a jelentkező diák meggondolja 
magát pár hónap alatt. Ezért lehetőséget biztosít arra, hogy 
március 17-18-án a tanuló véglegesítse (jóváhagyja), vagy mó-
dosítsa felvételi jelentkezési adatlapjait. Ezen túlmenően a jú-
niusi beiratkozásig szintén lehetősége van módosítani, ameny-
nyiben a megcélzott fogadó intézménynél van még hely.

R: Úgy hallottam, változik az orvosi alkalmassági vizsgálat 
rendje is…

BZ: Valóban, a szakmunkásképzési célú osztályokba jelent-
kező fiataloknak – főszabályként – a felvétel előtt részt kell 
vennie pálya-alkalmassági orvosi vizsgálaton. Ezt a középisko-
la szervezi és értesíti az időpontokról a diákokat. A hozzánk 
jelentkezők számára március 4-én és 11-én 8–10-ig folynak 
majd e vizsgálatok.

R: - Igazgató Úr! Köszönöm a tájékoztatást!
BZ: Nagyon szívesen!

Frizura és 
szolárium
Sok szeretettel 
várjuk minden 
kedves régi és 
új vendégünket

 

az ILDI FODRÁSZATBAN,
a Fő út 87 szám alatt.

Burghard-Gyenis Ildikó (fodrász) 
Tel: (06-20) 926-6383
Kiss Kitti (fodrász) 

Tel.: (06-20) 293-7434, (22) 447-251

Üzletünkben Ergoline szolárium 
működik, a barnulni vágyóknak.

Szolárium árak:  1 perc 70 Ft 
Bérlet esetén: 60 Ft/perc, 60 perc: 3.600 Ft.

Színházi előadások
Seregélyesen

Községünkben már az elmúlt évben bemutatko-
zott az Imre Sándor Szeretetszínház. Két nagysi-
kerű előadást tartottak. Az egyiken a 8. osztályos 
lányok HPV védőoltására gyűjtöttek sikeresen 
adományt.

Már idén is volt előadásuk, Molnár Ferenc Ibolya című 
darabját mutatták be. Márciustól azonban egy rövid évadot 
indítanak a művelődési házban. Először március 21-én Dickens 
Karácsonyi Ének című híres regényéből készült Isten pénze 
című darabot adják elő seregélyesi gyerekek, fiatalok közremű-
ködésével. Áprilisban Sartre Temetetlen holtak című drámá-
ját, míg júniusban Neil Simon pazar vígjátékát, a Pletykát 
mutatják be.

A három előadásra bérlet is váltható (3000 Ft/db), illetve alkal-
manként jegyet is lehet vásárolni 1000Ft/db áron. A befolyt összeget 
a szervezés költségeire fordítjuk. 

Bérleteket, jegyeket a könyvtárban,  

művelődési házban, az iskolában lehet vásárolni.  
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FELHÍVÁS! VESZÉLYBEN A GRUND…!
DIÁKSZÍNJÁTSZÓ INVITÁCIÓ!

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk-szabadtéri előadás 2014 nyarán

Nagyszabású nyári előadáshoz keresünk,
fiatal, lelkes, tehetséges fiúkat, akik:
részt vennének egy nem mindennapi
színházi munkában

• akik úgy érzik, hogy van bennük kellő kitartás, lelkesedés, energia
• akik úgy gondolják, hogy szívesen tartoznának egy pörgős, ko-

moly csapatba

Itt a helyed ha:
• szereted a színházat
• ha szívesen kipróbálnád magad egy óriási szabadtéri produkci-

óban
• ha áhítozol a sikerre
• ha jól tudsz beszélni, olvasni, egyszóval megnyilatkozni
• ha már voltál színpadon, és ha még nem…

Akiket keresünk:
• 9-14 éves korú fiúk (általános iskolások)
• 15-25 éves korú srácok (középiskolások)
• különböző hangú, alkatú fiúkat
• színes és fakó egyéniségeket egyaránt
• aki fél, és aki bátor egyaránt jöhet

Amivel készülni kell:
• legyen a talonban egy rövid vers (bármi lehet) fejből!
• rövid prózai szöveg (bármi lehet) olvasni kell!
• továbbá hozzátok magatokat, kísérőtöket

A válogatás menete:
• köszöntés, tájékoztatás
• kiscsoportos feladatok
• egyéni meghallgatások

A VÁLOGATÁS IDEJE: 2014. MÁRCIUS 20. 
A VÁLOGATÁS HELYE: Seregélyes, 
MŰVELŐDÉSI HÁZ-SZÍNHÁZTEREM

Előzetesesen jelentkezni lehet:
Stanicsek Szilvia, Sajtos József:
Tel.: 06/22-447-012, E-mail: seregisk@t-online.hu

A meghallgatáson nincs siker vagy kudarc, mindenkire 
kíváncsiak vagyunk!!!
Aki szeretne részt venni velünk ebben a nagyszerű 
időutazásban, annak nálunk a helye!

HÍVUNK! VÁRUNK! GYERTEK!

17:00 órától a művelődési házban
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SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2014. 

évben hatályos jogszabályi rendelkezések alapján, 
milyen ellátási formák igénylésére van lehetősége 
az érintett személyeknek.

Pénzbeli, természetbeni ellátások
A szociálisan rászoruló személyek részére 
mely szerv és milyen pénzbeli ellátásokat 

állapít meg?
A települési önkormányzat jegyzője: 

• foglalkoztatást helyettesítő támogatást,
• rendszeres szociális segélyt,
• lakásfenntartási támogatást

A települési önkormányzat képviselő-testülete:
• méltányosságból ápolási díjat,
• önkormányzati segélyt,
Természetbeni ellátásként

• méltányosságból közgyógyellátást

A járási hivatal:
• időskorúak járadékát,
• a 18 év alatti tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy 

után (ide értve a fokozott ápolás esetén járó ellátást is) alanyi 
jogú ápolási díjat, valamint

• kiemelt ápolási díjat állapít meg.
Természetbeni ellátásként

• közgyógyellátást (alanyi, normatív)
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Hol kell igényelni a szociális ellátásokat?
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellá-

tások iránti kérelmet

• a jegyző hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező lakcí-
me szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hi-
vatalánál, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott 
terület tekintetében a főpolgármesteri hivatalánál, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hi-
vatalánál, továbbá a kormányablaknál,

• a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmező 
lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá a kérelmező 
lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri 
hivatalánál, továbbá a kormányablaknál,

• a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozó ellátás esetén az önkormányzat rendeletében meghatá-
rozott önkormányzati szervnél

• lehet benyújtani.

 A GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK 
EGYÉB ELLÁTÁSAI

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális 
helyzete alapján jogosult 

• a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
• a természetbeni támogatásnak, 
• az ingyenes tankönyvnek
• egyéb kedvezményeknek az igénybevételére. 

Hova kell benyújtani a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 

megállapítása iránti kérelmet?

Ahhoz a gyámhatósághoz (jegyző), amelynek illetékességi terüle-
tén a kérelmező lakóhelye, vagy ha a kérelmező életvitelszerűen a 
bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye van.

Kinek állapítható meg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság?

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság (jegyző) annak a 
gyermeknek állapítja meg a jogosultságát, 

• akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 140 %-át (39.900 Ft) ha 

• a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képvi-
selő gondozza, vagy

• a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
• a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb fel-

tételeknek vagy
• a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, aki-

nek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130 %-át 
(37.050 Ft) feltéve, 

hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon 
értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Nagykorú gyermek esetén is megállapítható 
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá vá-
lása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre, ha

• nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 
23. életévét még nem töltötte be, vagy

• felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. 
életévét még nem töltötte be, és a nagykorúvá válását meg-
előző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását 
megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
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Mely időpontig állapítják meg a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot?

A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság (jegyző) egy év idő-
tartamra állapítja meg a jogosultságot, de legfeljebb

• a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,
• a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig.

 GYERMEKEK UTÁNI ELLÁTÁSOKBAN 
RÉSZESÜLŐK KEDVEZMÉNYEI

Ingyenes tankönyvellátás

Ki jogosult normatív alapon tankönyvre?

Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell, hogy – az iskolától 
történő tankönyv-kölcsönzés, napköziben, tanulószobában elhelyezett 
tankönyvek igénybevétele, használt tankönyvek biztosítása, illetőleg tan-
könyvek megvásárlásához nyújtott pénzbeli támogatás útján – a nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő minden olyan tanuló részére, aki

• tartósan beteg,
• testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogya-

tékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
• pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tar-

tósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, 
mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar),

• három vagy többgyermekes családban él,
• nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult,
• rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló. 

Ki után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény?

A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, 
gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelke-
dő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vett tanuló után.

Hogyan kell igazolni a jogosultságot?

A normatív kedvezményre való jogosultságot a tartósan beteg, 
három-vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén, nagy-
korú és saját jogán családi pótlékban részesülő személy esetén a 
hasonló jogcímen folyósított családi pótlékról – a családtámogatási 
kifizetőhely által – kiállított igazolással, illetve ha a családi pótlék-
ra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt, 
szakorvosi igazolással.

• sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitá-
ciós bizottság szakvéleményével

• rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló 
határozattal kell igazolni. 

Mikor kell az igényt bejelenteni?

Az igényjogosultságot az iskolai tankönyvrendelés elkészítése előtt, 
az iskola által meghatározott időben kell bejelenteni. Ha a bejelentés 
későbbi időpontban történik – beleértve az iskolaváltást is – az iskola 
a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett 
tankönyvek rendelkezésre bocsátásával köteles az igényt teljesíteni.

A fentiekben megjelölt ellátási formákról, a további jogosultságot 
érintő feltételekről érdeklődjenek személyesen a Polgármesteri Hi-
vatal szociális ügyintézőitől vagy a 22/447-002/18-as telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal

Nyári táboraink
Bár még javában tart a tanév, de már szervezzük nyári tábo-

rainkat. Német, angol nyelvi tábor anyanyelvi önkéntesekkel. 
A Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével idén is meg-

rendezzük nyári nyelvi táborunkat. Németországból 3, az Egye-
sült Államokból 5-6 önkéntest várunk táborunkba, mely főleg 
szituációs játékokon keresztül a társalgási nyelv fejlesztését segí-
ti. Az iskola tanulóin kívül seregélyesi középiskolások jelentkezé-
sét is várjuk. A tábor ideje: 2014. június 30 – július 4.

Tollaslabda edzőtábor.
A táborba a tollaslabda iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat 

várjuk. A tábor ideje: 2014. július 28-augusztus 2.
Kéktúrás vándortábor
Ebben az évben elkezdjük a Dél-dunántúli Kéktúrát. Az útvo-

nal: Velem – Írottkő – Bozsok – Szombathely – Ják – Döröske – 
Ivánc. Táv: tekintettel az „első túrázókra” csak 90 km. Tervezett 
időpont: 2014. augusztus 1-7.

Építészeti tábor. Veremház építés, vályogvetés, nádazás, fa-
munka szakemberek közreműködésével. Időpont: 2014. augusz-
tus 11-17.

Napközis tábor, Biblia tábor, Művészetis tábor: idő-
pont egyeztetés alatt. Erről a szülőket értesíteni fogjuk.

Hasznosítható hulladékok gyűjtése
Iskolánkban évtizedek óta hagyománya van az újrahaszno-

sítható anyagok gyűjtésének. A tanév folyamán a következő 
akciókat szervezzük: Papírgyűjtés: 2014. április 7-8. Elem- és 
akkumulátorgyűjtés: 2014. április 7-8. Vasgyűjtés: időpont 
egyeztetés alatt.

PET palackok gyűjtése: 2014. március 17-től folyamatosan. A 
lakosság a palackokat összelapítva az iskola parkolójában leállí-
tott konténerekbe helyezheti el az iskola nyitvatartási ideje alatt.

Használt tonerek, patronok gyűjtése: 2014. március 17-től fo-
lyamatosan. A tonereket, patronokat az iskolában nyitvatartási 
időben lehet leadni.

Elektronikai hulladék gyűjtése: 
Kérjük a lakosságot, hogy feleslegessé vált hasznosítható hul-

ladékkal támogassák iskolánkat!

TÁNCOKTATÁS
Az IKSZT (Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa) 

táncoktatást szervez a faluban. 
Táncoktatás, OKJ-s szakmai színvonalon, a gyermekek túlterhe-

lése nélkül, a mozgás öröméért és az egészséges életmódra neve-
lésért. A tánc sport és testtudat fejlesztés is egyben.

Az órákon klasszikus balett alapokat, tartásjavító-, nyújtó,-
lazító gyakorlatokat, show és modern táncokat is elsajátíthatnak 
a gyermekek.

Az első óra ingyenes. 
Várjuk a jelentkezéseket: ovis (5 éves kortól), gyermek és tini 

korosztálytól.
Jelentkezni lehet és további információ: (06-30) 593-

4075 vagy e-mailben: tancos.valogatas2014@gmail.com”
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MEGMENTETT 
ÉRTÉKEK

Ismét megjelenő újságunk-
ban folytatjuk a „Hollósi István 
kincsesládájából” című soroza-
tunkat.

Ezúttal egy szép, hasznos, de 
ma már nem használatos ruha-
darabbal: a pruszlékkal. Már az 

1910-es, 20-as években is 
használták alsóneműként. 
Ez a derékig érő, vállas nem 
csak melegített, de alakfor-
máló, sőt melltartó szerepe 
is volt. A teljesen testhez 
simuló, méretre szabott kel-
léket nagyon szép hímzés 
borította a vállpánt körül 
és az elején. Némelyiken vi-
selőjének a monogramja is 
látható. A pruszlék elején és 
hátulján külön anyagba varr-
ták a tengeri nádból hasított 

szálakat. Elöl 5-5 darabot, hátul 
2x8-at és a hát közepén hetet. Et-
től nemcsak formás lett a test, de 
megemelte a melleket és egyenes 

tartásra késztette viselőjét. A pasz-
szolós, nádas pruszlékot elöl fűzővel 

húzták össze. Ehhez a lyukakat szépen 
kivarrták és a megfelelő kényelmi méretre 
húzták össze. Természetesen ez csak ün-

nepi viselet volt, mert a mindennapi 
munkához a nád nélkülit vették föl, 
az kényelmesebb volt. Hollósi Pis-
tával meg is jegyeztük, hogy a szép-
ségért, csinosságért minden időben 
– még falu helyen is – meg kell szen-
vednie a nőknek.

Később, az 1930-as években újí-
tottak: réz rigliket nyomtak a hím-

zett lyukak helyett, így gyorsabb volt az öltözködés (No, és a 
vetkőzés).

Tovább nézegetve a tájházi gyűjteményt, ráakadtunk az úgy-
nevezett felső pruszlékra, amelynek anyaga szép bársony, illetve 
szövet és bélelt. Ez is alakhoz simulóan, derékig érő, szintén váll-
pántos ruhadarab volt. Az elejét kevés, de finom virághímzés dí-
szítette. Rafinált horgos kapcsokkal fogták össze, hogy semmilyen 
mozdulatra ne kapcsolódhasson ki. Mégpedig úgy, hogy az egyik 
kapocs jobbra, a másik balra záródott.

Ezen kellékeket általában a család maga varrta, a szabás mintá-
kat is maguk készítették./Megjelölve: anyánké, húgomé, ángyomé, 
stb/. Szinte minden háznál volt varrógép, de ha valaki nem volt 
elég ügyes, sok varrónő is volt a faluban.

Akit érdekelnek ezek a szép darabok, sok más értékkel együtt 
megtekinthetők községünk Tájházában.

-kovács e.-

ÉRTÉKTÁR Seregélyesen!
Ezúton kérjük a község lakóit, hogy javaslataikkal segítse-

nek összegyűjteni a településünkhöz kötődő, megőrizendő 
értékeinket, hagyományokat. Lehet: épület, fa, növény, étel, 
öltözet, játék, ének, tánc stb.

Célja: az összegyűjtött értékeket tovább adni a gyerme-
keinknek, unokáinknak, hogy  megőrizzék és tovább vigyék 
azokat. 

Mi magunk is büszkék akarunk lenni az összegyűjtött 
„kincsre”. Javaslataikat várjuk az önkormányzat polgármes-
teri hivatalában.

Köszönettel: 
Kiss Gyuláné

Farsang és nem mindennapi ese-
mény a nyugdíjas klubban.

Idősebb és fiatalabb 
egyaránt szeret nevet-
ni. A nevetés gyógyít, 
állítják a szakemberek. 
Gyógyultan távozott 
mindenki a klub far-
sangi délutánjáról. Feb-
ruár 19-én maskarás 
lányok tették vidámmá 
ezt a napot. Felvonult a 
nagyon csinos énekes-
táncosnő, a virágárus lány, a lovag, a pékség kifutója, a nászéjszakán 
hoppon maradt menyecske – ki hűtlen párját kereste, -  a hajlék-
talan a kis motyójával, a nyitva felejtett pokol bárból kiszabadult 
ördög-lány – aki minden férfit a pokolba tessékelt volna. Nem hi-
ányzott a mindenre figyelő, büntető közlekedési rendőr sem.

Nehéz volt a zsűri /Baranyai Istvánné, Bíró József, Horváth Csa-
ba/ dolga, de megoldották.

Farsangkor házassá-
gok köttetnek. Így volt 
ez 60 évvel ezelőtt is, 
február 27-én. Tömör 
János feleségül vette 
Krepsz Juliannát. Igen 
jól tette, mert 60 évre 
hűséges társat kapott. 
Mindketten alapító tag-
jai nyugdíjas klubunk-

nak, nagy tiszteletben állnak és mindenki szereti őket. Bensőséges, 
megható köszöntő a polgármester úr részéről, ajándék, virág, mű-
sor a klubtársaktól és a színjátszó kör vezetőitől. Igen finom, bő-
séges vacsora az „ifjú pártól”. Volt meglepetés vendég is: Mészáros 
János, Elek művész úr személyében, aki az alkalomhoz illő dalokkal 
kápráztatott el bennünket. Nem titkoljuk, többen is sírva fakadtunk.

Kívánom valamennyi klubtársam nevében, hogy továbbra is le-
gyenek egymás támaszai, legyen egészségük és még sokáig legye-
nek velünk.

Oláh Jánosné
klubvezető  
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A SZÉPKORÚ TERI NÉNI
Az alábbi köszöntő sorok állnak azon az 

Emléklapon, melyet Horváth Sándor polgár-
mester és Horváth Károly jegyző vittek a 90 
éves Vida Istvánnénak.

„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti 
tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok 
Önnek jó egészséget és további boldog éveket. Tisztelettel: Or-
bán Viktor Magyarország miniszterelnöke.”

Teri néni 90 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Seregélyesen. 
Azóta is itt él családjával – kivéve azt a fél évet, amit Németor-
szágban töltött.

– Hogyan is került oda?
– Amikor közeledett a front a falunk felé, akkor a birtokos csa-

lád – akiknél az uram dolgozott – elmenekült a családjával. Néhány 
emberét is magával vitt ,így bennünket is. Három gyermekem kö-
zül még csak a 2 éves Pityu volt meg, így mi hárman mentünk. Hol 
teherkocsin, hol szeréken, míg elértük a birtokos által megjelölt 
helyet.

– Miért csak ilyen rövid ideig voltak Németországban? Meg sem 
fordult a fejükben, hogy ott maradjanak?

– Nem! Pedig nagyon jó emberek között voltunk, de nekem 
akkora volt a honvágyam, hogy az első adandó alkalommal haza 
indultunk. Nekem itt jó, én itt érzem magam otthon.

Teri néni egész életében végig keményen dolgozott. Előbb az 
uradalomban, majd 20 évig a tanács állományában, később a föl-
újított seregélyesi kastélyban. Munkája mellett eljárt másokhoz 
mosni, takarítani, de ha úgy adódott, még kőművesek mellett is 
dolgozott.

– Legjobban a kultúrházban szerettem lenni. Ott mindig moz-
galmas volt az élet. Műsorok, programok voltak, sok emberrel 
találkoztam, beszélgettem. Mindenkivel jó volt a kapcsolatom.

Amikor szellemi és fizikai frissességét dicsérem, azt mondja: 
„Engem a 90 év alatt ritkán látott orvos. Mostanra a hallásom és 
a szemem romlott meg egy kicsit.”

Ma is vidám, jó vele beszélgetni, nyoma sincs a 90 nehéz évnek. 
Mindig kész tréfálkozni és rengeteg mindenről tud mesélni, sok 
érdekes anekdotája van.

Szívből köszöntjük mi is a jeles évfordulón, kívánunk az elkö-
vetkezendő sok-sok évben jó egészséget, örömöt, napsütéses, 
boldog életet szerető családjával együtt.

kovács e.

ÉLŐ ŐSZ – TÉLEN IS!
Az újság megjelenése ugyan váratott magára, de a nyugdíjas klub-

ban folyó munka változatlanul pezsgő maradt és remélem az is lesz a 
2014-es esztendőben. Örömünkre szolgál, hogy ismét hírt adhatunk 
magunkról.

Kezdtük mindjárt az évet a II. világháborús emlékműnél (2014. 
január 13.) megrendezett emléktűz és műsor megszervezésével, 
közösen más tenni akaró szervezetekkel és a község vezetésével. 
Korábbi hagyományaink szerint ma is úgy gondoljuk, hogy a község 
340 áldozata megérdemli, bár fájó emlékekkel, de őszinte szívvel 
tegyük ezt.

Január 12-én a Pákozdi Emlékműnél  delegáció helyezte el a köz-
ség tisztelgő koszorúját egy nagyszabású ünnepség keretében, me-
lyen mi is részt vettünk.

Fájó emlék maradt ránk az elmúlt évről, mert dalkörünknek egy 
országos megmérettetésre való készülés utolsó pillanatában kellett 
megválni tisztelt és szeretett tanárunktól Nagy Lászlótól. A fáj-
dalmat enyhítette, hogy lánya Nagy Imola elvállalta a dalkör további 

tanítását. Szerencsére ugyanolyan lelkesedés-
sel és szeretettel, amit mi nagy örömmel fo-
gadtunk és nagyon köszönjük. Így történhet 
meg, hogy máris több szereplést tudunk vál-
lalni a következő hónapokban.

Szorgalmasan készülünk a Fejér megyei 
Kor-Társ Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-ra, melyen 

nem csak a dalkör, hanem versmondó és szóló énekesek is fellép-
nek, akiket nagyon lelkiismeretesen Izinger Attila tanár úr készít fel.

Folytatódik a jó munkakapcsolat a seregélyesi színjátszó körrel, 
aminek nagyon örülünk, mert programjaink ez által még változato-
sabbak lesznek.

A Kultúra Napjához kapcsolódóan beszéltünk a Himnuszról, mint 
költeményről, melynek áldást kérő, majd könyörgő sorait felolvasva 
(Sándorné Magdika) idéztük fel.

Készülünk a farsangi ünnepségre, egy dalos találkozóra és egy na-
gyon szép eseményre, egy 60. házassági évfordulóra.

Ha nem is írom itt le név szerint, de a 2013-as év rengeteg ese-
ménye nem jöhetett volna létre támogatások nélkül. Mindenkinek 
köszönjük! Úgy érezzük ezzel nem csak segítették, hanem el is is-
merték munkánkat.

Ha valaki úgy gondolja, hogy érdemes egy nagyon aktív, egymást 
támogató, sikereknek együtt örülő csapatban lenni, az csatlakozzon 
hozzánk. Örömmel és szeretettel fogadjuk. Biztos vagyok benne, 
hogy nem bánja meg.

Oláh Jánosné
klubvezető
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Pintér László:

Emlékeim 
(1944-45)
(Részlet)

Több hónappal ez előtt 
utoljára megjelent lapszá-
munkban Pintér László em-
lékeiből közölt részlet így 
fejeződött be:

„1944. december 20-ától négy napon keresztül 
folyt az ádáz, öldöklő csata a 4. szovjet gárdahadse-
reg és a 6. német hadsereg katonái egységei között. 
Súlyos harcok közepette 22-én éjszaka a Fehérvár 
sóstói repülőteret, majd 23-án egész napos véres 
csata és utcai harcok után a németek feladták a 
várost. Az oroszok nagyon súlyos emberveszteség 
árán /egy halott német katonára nyolc-tíz halott 
orosz katona esett/, december 24-én reggel elfog-
lalták a várost.”

Most folytatjuk az írást és a könnyebb megértés, beleélés miatt 
idéztük az utolsó sorokat. 

„Ilyen karácsonyunk még nem volt sohasem. Nem volt igazi kará-
csonyfánk, nem volt meghitt ünnepi hangulat, éjféli mise és karácso-
nyi nagymise. Elmaradt az ilyenkor szokásos ünnepélyes István-napi 
felköszöntés, a zenészek és pásztorok házról-házra járása és kö-
szöntése is. Azért mindenki örült annak, hogy még élünk, és ennek 
hangot adva hálát is adott Istennek. 

Mi Pityuval, amikor csak biztonságosnak tűnt számunkra, le-
leszaladtunk a kertek alatt Fischer papáékhoz. Karácsony és 
újév között valamelyik estefelé erős motorzúgásra lettünk fi-
gyelmesek. A zaj a Fő utca felől jött, és kis odafigyelés után 
az iskola, a Zólyomiék, a Várnaiék és Fischer papáék udvarán 
keresztül megláttuk a vonuló harci járműveket is. Pillanatok 
alatt lefutottunk az Eklézsián a református templom előtti ar-
tézi kúthoz. Innen közvetlen közelről módunkban állt alaposan 
szemügyre venni a járműveket. Rengeteg frissen festett T-34-
es orosz tank, köztük üzemanyag szállító tankautók, és zöld 
ládákkal telepakolt lőszerszállító autó vonult végeláthatatlan 
sorban Fehérvár felé. A tankokból és teherautókból jókedvű, 
fiatal katonák kukucskáltak kifelé, integettek és kiabáltak felénk. 
Mi is visszaintegettünk nekik, és most már sokkal bátrabbak let-
tünk. Annyira, hogy kimerészkedtünk az út szélére, ahol szinte 
érintésnyire mentek el mellettünk a hatalmas acélszörnyetegek 
hosszú csövű ágyúikkal. Meg-megálltak néha rövid időre, mert 
nem csak az Aligvári, Dunaföldvár felől, hanem Adony, Perkáta 
felől is jöttek, és amikor a forgalomirányító abból az irányból 
engedte őket, akkor itt álltak, várakoztak. Ilyenkor körbejártuk, 
megtapogattuk a járműveket, a katonák pedig barátságosan hí-
vogattak fel bennünket a tankokra, de mi nem mertünk felmen-

ni, csak vigyorogtunk és mutogattunk feléjük. Ők is kinevettek 
bennünket és mi is őket. 

Január elején egy népes csapat, 18-20 katona és egy tiszt szállásol-
ta el magát nálunk az első szobában. A katonák vegyes életkorú uk-
ránok voltak. Volt közöttük 17-18 éves gyerekkatona, és volt 50-55 
éves is, akik apámmal voltak egykorúak, és szintén megjárták az első 
világháború hadszíntereit. Ezek az idős katonák szívesen barátkoz-
tak apuval, és elárulták, hogy még mindig mélyen vallásosak voltak, 
persze ezt a legnagyobb titoktartás övezte. 

Nekünk, gyerekeknek a parancsnokuk lett a barátunk, aki száza-
dosi rendfokozatot viselt, és lehetett mindössze úgy 22 éves. Imádta 
a kis Margitot, amikor csak tehette dajkálta, az ölébe ültette és ját-
szott vele. Velünk, fiúkkal is sokat barátkozott, és este szívesen be-
húzódott hozzánk a kis szobába, ahonnan csak vacsorázni és aludni 
ment a többiek közé. Esténként gyakran tanulgattuk egymás nyelvét. 
Ő a magyart és mi az oroszt. Mi könnyen tanultunk, ő viszonylag 
nehezebben mondta ki a magyar szavakat, pl.: szék, tányér, kanál, 
villa, kés, sapka, puska, háború, katona stb. Egyes szó-bakiknál hatal-
masakat nevettünk, és addig ismételtük, míg sikerült kimondanunk. 
Mindent megértettünk, mert amiről szó volt, azt zömmel láttuk és a 
kezünkbe is fogtuk, vagy lerajzoltuk. Ő, a kiskapitány a falunk nevét: 
Seregélyest és Székesfehérvár nevét az istennek sem tudta kimon-
dani és megtanulni. Tiszta, rendes, jóindulatú társaság volt, akik az 
esti vacsorájukat is megosztották velünk. 

Nappal valahová elmentek dolgozni, és estefelé tértek haza 
fáradtan. Az egyik apám-korú, mindig mosolygós katona bácsi 
szokott esténként főzni a társainak. Ahogy odajöttek, első nap 
estefelé nagyobb főzőedényt, lábast, fazekat kért anyukától, aki 
azonban csak a bádogfenekű zománcos mosogatóvájdlingot adta 
neki, mert a többi főzőedényt féltette tőlük. A kisöreg ennek is 
nagyon örült, és hamarosan neki is állt a főzésnek. Nemsokára 
finom illatok terjengtek a konyhában, anyuka pedig figyelte mit 
csinál, és a szükséges fűszerekkel kisegítette őt. A végeredmény 
krumplival dúsított finom kelkáposzta főzelék lett, benne főtt 
friss disznóhússal. 

A főzőcskéző katona tányért kért, és elsőnek nekünk tálalt bő-
ven az ételből, míg a katonák a csajkájukat kapták tele. Nos, ekkor 
bánta és röstellte igazán anyánk, hogy miért is a mosogatóvájdlingot 
adta oda főzőedényként az orosznak. Titokban hiába integetett és 
„kumkodott” felénk, hogy ne együnk az ételből. Ezt részben azért 
nem tehettük, mert a kiskapitány is velünk, mellettünk evett, más-
részt pedig azért nem tettük, mert az étel, amit kaptunk, nagyon 
jól nézett ki, finomnak is találtuk, meg éhesek is voltunk. A barátság 
egyre erősebb lett köztünk. Igazán jók voltak hozzánk, nem zabrál-
tak, nem vettek el tőlünk semmit. Sajnos, a jó az rövid ideig tartott 
most is, mert néhány nap után el kellett menniük. Sajnáltuk őket, 
mert nagyon jók voltak hozzánk, az öreg szakácsuk még sírt is, ami-
kor elmentek tőlünk. 

Alig csináltunk rendet, pár nap múlva máris beszállásolta magát 
hozzánk két katona. Az egyik alacsony, 150-160 cm magas fekete 
kaukázusi, míg a másik hatalmas, olyan 195-200 cm magas szőkés-
vörös afrikai származású volt. Először azt hittük a ruhájuk alapján, 
hogy tisztek, de katonazenészi egyenruhát viseltek, ami nagyon ha-
sonlított a szovjet tiszti egyenruhához. Mindketten katonazenészek 
voltak. A kisebbik hegedűn, a nagyobbik trombitán játszott. Naponta 
otthon is gyakoroltak, és eljártak valahová próbálni délelőttönként. 
Intelligens, jóindulatú emberek voltak, akik tették a dolgukat, és ma-
gasról tojtak a háborúra. 

(Folyt.köv.)
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FELHÍVÁS
Szomorú és fájdalmas ese-

mények kerek évfordulójára is 
emlékezhetünk a 2014-es esz-
tendőben. Olyan eseményekről 
van szó, melyek megváltoztat-
ták nem csak Seregélyes, de 
az egész világ életét. Családok 
szakadtak szét, emberek tö-
megei tűntek el, haltak meg, 
házak, értékek ezrei, tízezrei 
pusztultak el. 

Olyan eseményekről van szó, ahol ember embert ölt, alázott meg, 
tett tönkre, s mindezt nem véletlenül, hanem szándékosan. 

Olyan eseményekről van szó, melyek el nem múló sebeket éget-
tek a túlélők lelkébe. 

Idén 100 éve tört ki az I. világháború és 70 éve érték el Seregélyest 
a második világégés harci cselekményei. Az első főleg emberáldozato-
kat követelt, míg a második semmit sem kímélt meg a faluban. 

Nem szabad hagyni, hogy feledésbe merüljenek az akkor történ-
tek! Ezt tűzte ki céljául az Iskola, az Erdei Iskola és az IKSZT közös 
kezdeményezése is. Gyűjtsünk össze minden olyan információt, visz-
szaemlékezést, ami még fellelhető a faluban a két háborúval kapcso-
latban! E cél érdekében az alábbi felhívásokat tesszük közzé:

1. Feledés homályában: 
seregélyesiek az I. világháborúban

Sok seregélyesi baka vett részt az I. világháborúban. Sokan voltak az 
olasz fronton, sokan a hátországban szolgáltak. Voltak, akik hazajöttek, 
vitézségi címet kaptak, de voltak, akiknek ez nem adatott meg. 

Szeretnénk összegyűjteni azokat a történeteket, visszaemlékezé-
seket, melyek az I. világháborúról, az ott szerzett tapasztalatokról 
meséltek a hazatért katonák, az itthon maradt hozzátartozók. 

Szeretnénk feltérképezni, hogy a seregélyesről bevonultatott ba-
kák, hol, merre harcoltak, hol teljesítettek feladatokat a hátország-
ban. Kik és milyen tettükért kaptak vitézségi címet. 

Szeretnénk megörökíteni, hogy milyenek voltak a katonaélet hét-
köznapjai, hogyan élték meg mindezt az itthon maradó hozzátarto-
zók, milyen volt az élet az akkori Seregélyesen. 

Szeretnénk dokumentálni azokat az írásos és tárgyi emlékeket, 
melyek még fennmaradtak, megmaradtak a faluban családi ereklye-
ként abból a korból.

Szeretnénk közzé tenni, egy kiadvány formájában megjelentetni, 
bemutatni az összegyűjtött visszaemlékezéseket, dokumentumokat.

A fenti célok elérés végett kérjük a lakosság, a vidéken élő ro-
konok, hozzátartozók segítségét. Kérjük, ha tudnak valamilyen tör-
ténetet, visszaemlékezést az I. világháborúval, seregélyesi vonatko-
zásaival kapcsolatban, keressenek bennünket, jelezzék számunkra! 
Ezeket lejegyezzük, összegyűjtjük. Ha birtokukban van valamilyen 
tárgyi emlék, írásos dokumentum (levelek, fotók, igazolványok, stb.) 
szintén jelezzék! Szeretnénk ezeket is dokumentálni, lemásolni, le-
fényképezni! 

Kérjük, segítsék munkánkat! Tegyünk érte, hogy ne vesszenek a 
feledés homályába az egy évszázada történt események!

2. Második világégés – a túlélők köztünk vannak
A II. világháború más nyomot hagyott a seregélyesiekben. Akkor 

is sokan vonultak be katonának, sokan teljesítettek idegen földön 
szolgálatot és sajnos sokan nem tértek haza. Amiben viszont gyö-
keresen más volt, az az, hogy a harci cselekmények elérték a falut, 
a fronton lévő katonák mellett rengeteg civil is életét vesztette, 
a pusztítás testközelbe került, elpusztult a falu nagy része, meg-
változott a falubeliek élete. Más abban is, hogy a túlélők ma is 
köztünk vannak. Itt élnek közöttünk azok az emberek, akik akkor 
gyerekként, fiatalként, élték át a borzalmakat. Saját emlékeik van-
nak az akkori időkből, de nagyon sokan rendelkeznek első kézből 
származó információkkal, történetekkel, visszaemlékezésekkel.

• Szeretnénk összegyűjteni azokat a történeteket, visszaemlékezé-
seket, melyek az II. világháborúról, az ott szerzett tapasztalatokról 
meséltek a hazatért katonák, az itthon maradt hozzátartozók. 

• Szeretnénk feltérképezni, hogy a seregélyesről bevonultatott bakák, 
hol, merre harcoltak, hol teljesítettek feladatokat a hátországban.  

• Szeretnénk megörökíteni, hogy milyenek voltak a katonaélet 
hétköznapjai, hogyan élték meg mindezt az itthon maradó hoz-
zátartozók, milyen volt az élet az akkori Seregélyesen.

• Szeretnénk megmenteni azokat az emlékeket, visszaemlékezé-
seket, melyek a háború helyi eseményeit dokumentálják, örö-
kítik meg.

• Szeretnénk dokumentálni azokat az írásos és tárgyi emlékeket, 
melyek még fennmaradtak, megmaradtak a faluban családi erek-
lyeként abból a korból.

• Szeretnénk közzé tenni, egy kiadvány formájában megjelen-
tetni, bemutatni az összegyűjtött visszaemlékezéseket, doku-
mentumokat.

A fenti célok elérés végett kérjük a lakosság, a vidéken élő ro-
konok, hozzátartozók segítségét. Kérjük, ha tudnak valamilyen tör-
ténetet, visszaemlékezést az I. világháborúval, seregélyesi vonatko-
zásaival kapcsolatban, keressenek bennünket, jelezzék számunkra! 
Ezeket lejegyezzük, összegyűjtjük. Ha birtokukban van valamilyen 
tárgyi emlék, írásos dokumentum (levelek, fotók, igazolványok, stb.) 
szintén jelezzék! Szeretnénk ezeket is dokumentálni, lemásolni, le-
fényképezni!

Háborús emlékek gyűjtésére
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REFORMÁTUS ÉLET
Gyülekezeti élet: vissza- és előretekintés

A tavalyi év legemlékezetesebb alkalma az a gyülekezeti 
nap volt, melyet az örspusztai horgásztavaknál töltöttünk 
el. 22-en mentük a gyülekezetből. Volt, aki horgászott, má-
sok bográcsban ebédet készítettek, a gyerekek természe-
tesen megállás nélkül játszottak, de volt, aki csak pihent és 
másokkal beszélgetett. Nagyon jól érezte magát mindenki 
ezen a kellemes helyen. Hasonló kiránduláson voltunk egy 
családi napon, amikor is a soponyai vadgazdaság területén 
töltöttünk el pár órát 4 család részvételével 

Mint azt mindenki láthatja, befejeztük a parókia felújítását, újabb 
20-25 évvel meghosszabbítottuk az amúgy idén 102 éves épület éle-
tét. Sajnos, nem eszik olyan forrón a pitét, mint sokan gondolják, 
mivel még a mai napig nem kaptuk meg a pályázati pénzünket, így 
jelenleg 10 milliós hitele, azaz adósága van a gyülekezetnek.

Évről évre egyre kevesebben akarják Seregélyesen támogatni a 
református gyülekezetet, ugyanakkor sokan elvárják, hogy a gyerme-
kük szó nélkül meg legyen keresztelve, halottjuk legyen eltemetve, 
egyáltalán legyen lelkész, aki a „szolgálatukra” áll. Aki szolgáltatásért 
jön, csalódni fog. Ez főleg a keresztelésre igaz, mert a temetésnél 

kifizeti valaki a szükséges díjakat, és „minden el van rendezve” (idéz-
tem valakitől). De a keresztség más, mert itt krisztusi parancsot 
teljesítünk, sákramentumban, szentségben részesülünk. Ennek pedig 
mind bibliai, mind egyházi feltételei vannak. Aki nem hajlandó fele-
lősséget vállalni a gyülekezetért, annak fenntartásában részt venni, 
Isten törvényét és az egyház rendjét betartani, az csalódottan fog 
elmenni. Szeretném megértetni az emberekkel, hogy mi szolgáló, 
és nem kiszolgáló egyház vagyunk! Isten ügyét nem lehet komoly 
elhatározás nélkül hűen követni, ezért nem lehet felelőtlenül min-
denféle fogadalmat tenni a Szentháromság nevében, csak miután va-
laki megértette, hogy ezáltal az Úr parancsának engedelmeskedik, 

és döntést hozott egy tudatos keresz-
tyén életvitel megkezdésére, vagy kö-
vetésére. Miközben a világban minden 
elértéktelenedik, az egyházban ezt nem 
hagyhatjuk, és bátran mondhatom, hogy 
minden felekezet erre törekszik. A re-
formátus gyülekezet minden segítséget 
megad a családoknak, szülőknek, hogy 
a gyülekezet életébe bekapcsolódjanak 
(hittan, gyermekistentisztelet, családi 
nap, felnőtt keresztség és konfirmáció, 
vasárnapi istentiszteletek, bibliaóra, 
stb.). Aki ezt nem vállalja, az önmaga 
mond nemet a keresztségre.

Mindemellett van egy hűséges mag-
ja a gyülekezetnek, aki minden kö-
rülmények között kitart, anyagilag is 
komolyan hozzájárul a gyülekezet ki-
adásaihoz, ami azért lényeges, mivel 
semmilyen állami támogatást nem kap 

a gyülekezet, vagyis csak annyiból gazdálkodunk, amit a tagok 
összeadnak (fenntartói járulék, perselypénz, adomány). Hálásak 
vagyunk nekik, köszönjük!

Tavaly ősszel 9 gyerekcsoporttal kezdődött meg a hitoktatás a 
gyülekezetben. Ebből 3 óvodai, 4 iskolai, 1 konfirmandus, és 1 gyüle-
kezeti vasárnapi csoport. A hitoktatásban részt vevő gyerekek össz-
létszáma 49. Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akik ke-
resztelési fogadalmukhoz híven beíratják gyermekeiket hittanórára.

Az idei évre is van néhány tervünk. Ezek az alkalmak akkor lesz-
nek áldottak, ha először is eljönnek rá a gyülekezet tagjai, valamint, 
ha lesznek olyan szolgálatkész testvérek, akik segítik a lelkipásztort 
a szervezésekben, valamint ha kérjük a Seregek Urát, hogy szentelje 
meg igyekezetünket!

Állandó alkalmak a gyülekezetben
Kedd 18:00: Bibliaóra
Szombat 11.00: Konfirmációi előkészítő
Vasárnap 9:00 (Szőlőhegy) és 10:30 (Seregélyes): Istentisztelet
Vasárnap 10:30 (minden hónap első vasárnapján): Gyermek-istentisztelet

2014-es járulékok a református gyülekezetben
Fenntartói járulék: az éves jövedelem 1%-a (legkevesebb 4.500 Ft. – 

nyugdíjasoknak, 5.500 Ft. – nem nyugdíjasoknak)
Temetési és esküvői díj: 15.000 Ft. (nem gyülekezeti tagnak 

+20.000 Ft.)
Harangozási díj: 1.000 Ft.
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Kedves Seregélyesiek!
Először is kívánok mindannyiuknak Istentől megáldott, békés, bol-

dog, sikeres újesztendőt!
Mint a seregélyesi „Kaszap István” Katolikus Karitászcsoport ve-

zetője szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt 
évben anyagilag vagy tartós élelmiszerek adományozásával illetőleg 
segítő munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy segíthessük rászoruló 
testvéreink életét. Köszönetet mondok külön azoknak is, akik az ad-
vent 3. vasárnapján előadott kis programunk után, kérésünkre, mely-
ben csatlakoztunk a közmédia „Jónak lenni jó” programjához, anya-
gilag, pénzadományukkal támogatták munkánkat. Az összeg, melyről a 
következő vasárnapon számot adtam, 108.450 Ft volt. Ebből tudtuk 
már karácsonyra idős, beteg testvéreinknek némi ajándékot vásárolni, 
és ebből tudunk majd segíteni azoknak, akik év közben jutnak olyan 
helyzetbe, hogy hirtelen segítségre szorulnak, élelmiszer vásárlásával. 

Valószínűleg többen tudják azt is, hogy hétvégén, szombat – va-
sárnap három székesfehérvári pékség felajánlásából aránylag sok 
kenyér – pékárut és süteményt kapunk, melyet szintén rászoruló, 
főként nagycsaládos testvéreinknek osztunk szét. Ezért az árért 
azonban be kell autózni Székesfehérvárra. Ebben is sok segítséget 
kapunk, köszönet érte mindazoknak, akik ezt a munkát térítésmen-
tesen, szeretetből végzik. Isten áldása legyen velük.

Kérem Önöket, hogy ebben az évben is segítsék és támogassák 
munkánkat. Most pedig, mint a seregélyesi katolikus egyházközség 
lelkipásztori munkatársa fordulok Önökhöz. Bizonyára tudják mind-
azok a kedves szülők, akiknek óvodás és / vagy iskolás gyermekük 
van, hogy az elmúlt tanévtől kezdve oktatási rendszerükbe bevezet-
ték a kötelező illetve választható hit – és erkölcstan oktatását fel-
menő rendszerben. Az elmúlt évben az 1. és 5. osztályban, ez évben 
pedig az 1. és 2. illetve 5. és 6. osztályban lehet tanrendbe venni. 

Az elmúlt év szomorú tapasztalatai miatt, miszerint a kedves szü-
lők nem választották ezt a lehetőséget (illetve csak kevesen), most 
ismételten kérem az érintett szülőket, azokat is, kiknek gyermeke 
most nagycsoportos óvodás, válasszák gyermeküknek ezt a lehető-
séget. Ezt a nyilatkozatot minden évben meg kell újítani. Az iskola a 
választás elé nem gördít, nem is gördíthet akadályt. 

Hogy miért is jó, ha ezt választják? Először is a gyermekek meg-
ismerhetik, megszerethetik szüleik, nagyszüleik hitét, melyben 
felnőttek. A hit tartást ad az embernek, felállít egy láthatatlan, de 

szükséges gátat az ember viselkedésében. Nyilván mindenki hallja – 
látja a médiákban, de sokszor a gyermekek és a pedagógusok saját 
bőrükön is megtapasztalják az egyre jobban elharapódzó erőszakot. 
Nos, ahol ilyen történik, ott nincs meg ez a gát. Mert az erősza-
kos cselekedetet elkövetőt nem érdekli, hogy a másiknak fájdalmat 
okoz, netán az életét veszélyezteti, hanem csak az, hogy Ő kiélje 
brutális hajlamait. Az ilyen gyermekeknek, fiataloknak valószínűleg a 
családjuk sem (már ha van) ad megfelelő támogatást.

Az iskolában tanított hit- és erkölcstan erre is kínál gyógyulást, 
mert megtanítja a gyermekeknek az önkontrollra, miszerint „azt 
tedd másnak, amit szeretnéd, ha neked is tennének”. 

Még egyszer tisztelettel kérem Önöket, gondolják át a lehetősé-
get, és éljenek vele. Ha ezzel kapcsolatban vagy bármiben segítsé-
gükre lehetek, kérem, keressenek bátran. 

Tisztelettel,
Tabi György

lelkipásztor munkatárs, karitászcsoport vezető
(06-20) 497-7001

Temetői közlemény!
Tisztelettel kérjük a 25 évnél korábban megváltott sírhelyekben 

nyugvók hozzátartozóit, újraváltás miatt keressék fel a lelkészi hi-
vatalt (Fő u. 209.; (22) 447-025)! A református egyházközség a te-
metői törvény értelmében a meg nem váltott sírok felett szabadon 
rendelkezhet.

A református temetőben érvényes sírhely árakat a presbitérium 
idén az alábbiak szerint határozta meg: azoknak, akik nem tagjai 
az egyházközségnek (vagyis nem fizetnek fenntartói járulékot), 20 
ezer forinttal kerül többe a megváltott sírhely, mint az alapdíj. Ezt a 
plusz összeget akkor is ki kell fizetnie a családnak, ha már meglévő, 
de nem lejárt sírhelybe kívánják eltemetni hozzátartozójukat. Ilyen 
esetben, mint 4 évre szóló fenntartói járulék kerül lekönyvelésre az 
összeg. A gyülekezet tagjainak megállapított alapdíj: egyes sírhely: 10 
ezer, dupla sírhely: 20 ezer, kripta: 50 ezer, urnafal: 15 ezer. Az újra-
váltás összege megegyezik a sírhelyek alapdíjával.

Lejárt és meg nem váltott sírhelybe nem temetünk, csak újra-
váltás után. A presbitérium, mint a református temető tulajdono-

sa, az alábbi temetői szabály kiegészítést fogadta el: a temetkezési 
vállalkozó nem nyithat meg addig régi sírt, míg a család be nem 
mutatja a megváltás, vagy az újraváltás dokumentumait. Ez a szabály 
érvényes minden temetésre, mely a református temetőben törté-
nik. A református temetőben nem református szertartás szerint 
végzett temetéshez a lelkipásztor írásos hozzájárulása szükséges. 
Semmilyen liturgiai, vagy vállalkozói tevékenység nem végezhető a 
tulajdonos, azaz a református egyházközség tudta és beleegyezése 
nélkül. Liturgiai esetben a lelkipásztort, vállalkozói tevékenységnél a 
temetőgondnokot kell értesíteni (Kálmán Balázs (20) 973-7529). A 
temetőbe autóval behajtani csak hétvégén engedélyezett, a parkolás 
a temetőben minden esetben tilos. A gépjárműveket csak a temető 
előtti parkolóban engedélyezett leállítani!

Felhívjuk a hozzátartozók figyelmét, hogy tereprendezést fogunk 
végezni tavasztól a sírok között, és ahol nem lehet közlekedni, ott a 
növényzetet, vagy az egyéb akadályt el fogjuk távolítani (pl. virágáll-
vány, kőkirakás, elburjánzott növényzet). Amennyiben ezt el akarja 
valaki kerülni, maga gondoskodjon az akadályok eltávolításáról.
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A MAGYAR VÖRÖSKERESZT KÖZSÉGI 
ALAPSZERVEZETÉNEK 2013 ÉVI BESZÁMOLÓJA

Segítséget nyújtottunk 2013. január 5-én lakástűz kapcsán egy 
hirtelen hajléktalanná vált család számára, mivel minden holmijuk 
is benn égett Mi ruhaneművel tudtunk segíteni és megkerestük a 
községi Katolikus Karitász szervezetet tartós élelmiszer segít-
ség nyújtásáért, akik ezt azonnal ezt meg is tették. A gyermekek 
lakhatását a nagyszülők oldották meg. A végleges megoldást kb. 3 
hónap múlva Székesfehérváron, albérletbe költözéssel találták meg.

Programjainkról részletesebben:
Az általunk indított Baba-Mama klub évek óta sikeresen műkö-

dik, hála és köszönet  a védőnőknek Kassai Mártának, Zsuppánné 
Kucsera Mónikának, az Óvoda  részéről  Kenderesné Németh 
Edit  óvónőnek . Munkájukhoz további jó egészséget és kitartást 
kívánunk még nagyon sokáig.

Véradások:
2013.01. 08-  án, ahol 32 véradó, május 30-án 27 véradó és szept-

ember 20-án 23 véradó vett részt. Általános Iskola volt.
A véradások támogatója: az Általános Iskola, segítenek a 

lebonyolításában is.
A másik támogató: Pallag Zoltán bolt, akitől évek óta a ká-

vét, cukrot, tejszínt, és a ropogtatni valót kapjuk, amellyel a községi 
vöröskereszt részéről a véradóinkat kínáljuk.

Elza-Majori klubnapok
2013. február a Farsang jegyében telt., 2013. március 22.-én. a 

húsvétra készülődtünk kézműves foglalkozásokkal, játékokkal., 
2013.12.14.-i összejövetel a karácsonyi készülődéssel telt, kézmű-
ves foglalkozás és játék keretében. A klubnapok mindig családiasak, 
szórakoztatóak, nagyon jól érezzük magunkat. 

Az Elza-Majori klubnapok támogatói: Mohari Istvánné, 
Katona Lászlóné

Segítői: Papné, Horváth Tünde, Katona Lászlóné, Márkus 
Ferencné, Kákonyi Gabriella, Schöffer Anikó, 

Az Ifjúsági csoportunk vezetője: Nagy István és néhány 
tagja Szabó Cintia, Győri Máté, Győri István

2013.04.27. a Seregélyesi Élő Ősz Nyugdíjas klub meghívására, 
elsősegélyhely biztosításával vettünk részt a meghirdetett országos 
egész napos, műsoros rendezvényen, melyet egy emléklappal jutal-
maztak.

A nap támogatója: Dr. Pap Katalin, akitől az akut ellátáshoz 
szükséges gyógyszereket kaptuk.

2013.09.21: Családi Egészség Napot szerveztünk: ingyenes szű-
rővizsgálatokkal, szórakoztató programokkal, svédasztalos zöldség, 
gyümölcs salátakínálással. A rendezvényünk színvonalát a következő 
személyek közreműködése emelte:

• az Élő Ősz Nyugdíjas klub: akik a zöldséget, és gyümölcsöt adták,
• az Energia Centrum dolgozói, akik részben ingyen, részben 

jelképes összegért Segítettek a szűrésben, végeztek masszíro-
zást, csontkovács kezelést.   méregtelenítő gépi kezelést.

• Kajári Ágnes kineziológus  támogatásával: a PALEO táplálko-
zási formáról és a kineziológiáról hallottunk nagyszerű előadást, 
valamint a testmozgás fontosságára is tekintettel. Csapatával 
STEPAEROBIK bemutatót tartott, bevonva a résztvevő közön-
séget is.

• Régi szokásunkhoz híven minden évben lehetőséget adunk kez-
dő vállalkozóknak a bemutatkozásra. Ebben az évben Csanádi-
né Fekete Anna kozmetikus és Galamb Orsolya masz-
szőz varázsolta el színvonalas kezelésekkel a közönséget.

Ezeken kívül a nap támogatói: az Önkormányzat , a 
Gyógyszertár, akik az ingyenes szűrésekhez az anyagokat 
biztosították.

Ladányi László, aki az ásványvizet ajándékozta, Winkler 
Csaba boltja,  akiktől a zöldséget és gyümölcsöt kaptunk.

Az egész nap színvonalas lebonyolításában a vöröskereszt tagok 
és az Ifjúsági csapatunk vették ki a részüket.

A kicsi gyermekek számára ilyenkor mindig berendezünk egy ját-
szó sarkot. 

2013.09.28: Szőlőhegyi szüreti napon: elsősegélyhely biztosításá-
val, ingyenes szűrővizsgálatokkal vettünk részt.

Segítők: Mohari Istvánné, Tórizs Mihályné
Támogatók: Dr. Pap Katalin az akut ellátáshoz szükséges 

gyógyszerek biztosításával, és az Önkormányzat az ingyenes szű-
rések biztosításával.
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Egyebek
Ruha neműt folyamatosan turkálhat, akinek szüksége van hirtelen 

rá, de nagyobb osztást karácsony előtt tartottunk nagy sikerrel. A 
megmaradt régi ruhaneműket a sárosdi rászorulók kapták.

A Községi Vöröskereszt Katasztrófa terve: szorosan kapcsolódik 
a községi katasztrófa tervéhez, melyet elsősorban a mindenkori Pol-
gármester irányít, majd a katasztrófa védelem. A mi feladatunk, hogy 
csatlakozunk  a felhívásokra - legyen az természeti, vagy bár mi más 
ok által előidézett katasztrófa helyzet, főleg a csoportosan elhe-
lyezett személyek, gondozása irányítása, személyes szükségleteikben 
való segítségnyújtás.

Eddig szerencsére csak néha kellett segítséget nyújtani: pl. tavaly 
nyáron a nagy hőségben Szőlőhegy területén a fő úton baleset mi-
att több órás várakozásra volt szüksége a közlekedőknek, így az 
ott lakó tagunk Lendvainé Kovács Katalin ivóvízzel kínálgatta a 
várakozókat. Országos riasztás esetén a megyei szervezet is felkér 
a készültségre.

Ez úton szeretnék köszönetet mondani minden tagunk-
nak az egész éves munkájáért, hogy szükség esetén, vagy szer-
vezett keretek között, de mindig lehetett rájuk számítani. Szeretnék 
továbbá köszönete mondani minden támogatónknak, akik a rendez-
vényeinket segítették, vagy a felajánlóknak, akik a ruhaneműekkel, 
konyhai felszerelésekkel, bútorokkal, egyéb eszközökkel segítették 
a rászoruló családokat.

Külön köszönet illeti a segítő partner szervezeteket, 
amelyekkel évek óta szükség szerint segítjük egymás munkáját 
községünk rászoruló lakóinak érdekében.  Így a Seregélyesi Ka-
ritász Csoport, a Jobb Otthon Alapítvány által működtetett 
családsegítő központ, a házi gondozói hálózat, a reformá-
tus asszonykör, az Önkormányzat szociális csoportja, az 
Élő Ősz Nyugdíjas Klub,   a Gyógyszertár, a Szőlőhegyi 
Nyugdíjas Klub, Dr. Pap Katalin  házi orvos, Dr. Hegyi Ka-
talin házi orvos, Kassai Márta védőnő és Zsuppánné Ku-
csera Mónika védőnő. 

A Községi Vöröskereszt Alapszervezet 
2014 évi programja

A Baba-Mama klub működik minden páros hét szerdáján 
a községi óvodában  Du: 15:30-tól 17 óráig.

A foglalkozásokat vezetik: Kassai Márta, Zsuppánné Kucsera Mó-
nika védőnők, és Kenderesné Németh Edit Óvónő

Időpontjai: január: 08. és 22., február: 05. és 19., március: 05. és 19. 
április: 02., 16. és 30., május: 14. és 28.

Június, július, augusztus, szeptember szünet. Október: 01., 15. és 
29., november: 12. és 26., december: 10, ebben az évben az utolsó.

A Véradások tervezett időpontja: 2014. március 13 (csütör-
tök,) július 25. (péntek), október: 30 (csütörtök)

Helye: Általános Iskola. Ideje: 14.30-tól 17.30 óráig.
Családi Egészségnap lesz 2014. szeptember 27-én.
Elza-Major klubnapok: március elsején (szombaton) 15 órától. 

Április 11: húsvét előtti játszóház. Augusztus: 22: szabadtéri piknik. 
December 5:  télapó várás, karácsony előtti játszóház.  Helye: Erdei 
Iskola . Ideje: 14 órától 18 óráig.

Ingyenes  ruha-turi: Helye: Idősek klubja Bethlen Gábor utca 
(volt Gyógyszertár helyén) 8-11-ig.  Ebben az időpontban lehet az 
otthon feleslegessé vált, de mások számára még használható tiszta 
holmikat leadni. Több alkalommal, tavasszal és ősszel lesz  szombati 
napon ruha osztás  ennek, az időpontját külön plakátokon hirdetjük..

Több alkalommal szeretnénk színvonalas családi sportnapokat szer-
vezni, ezek folyamatban vannak, az időpontokat plakátokon jelezzük!

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk a programjainkra és kü-
lön nagy szeretettel várunk fiatal tagokat is a szervezetünkbe, akik 
szívvel lélekkel viszik tovább e nemes célokért küzdő szervezetet.

A vöröskereszt szervezettel kapcsolatos kérdésekben a szerve-
zet elnökét Mohari Istvánnét lehet keresni a Tel.: (30) 972-4228 te-
lefonszámon. Szeretettel:

A Községi Vöröskereszt vezetősége

A magyar állategészségügy 
szervezetéről röviden:

A magyar állategészségügy szervezete a rendszerváltás után 
jelentős átalakításon esett át. A legjelentősebb változás, hogy 
különvált a hatósági munka és a betegszállítás. 

A hatósági feladatokat az állami szolgálat látja el, hatósági 
állatorvosokon és jogosult állatorvosokon keresztül, a beteg-
ellátás, betegségmegelőzés magán állatorvosi szférába került, 
vállalkozói minőségben (magán állatorvos, rendelő, állatkórház).

A hatósági állatorvos, állami alkalmazott, a jogosult állator-
vos, bizonyos állami feladatokra szerződéssel megbízott ma-
gán állatorvos.

Az állami állategészségügyi szolgálat végzi az élelmiszer elő-
állítást, állattartást, állatvédelmet, stb. érintő jogszabály alkotást, 
ellenőrzést, engedélyezési eljárásokat, engedélyek kiadását. 

A tenyésztési hatósággal együttműködve részt vesz az 
egységes állatazonosító rendszer (ENAR) működtetésében. 
Részt vesz az állategészségügy területén a nemzetközi kap-
csolatokban.

Élelmiszer, élő állat exportjához, csak a hatóság adhat engedély.
A feladatok szétválasztásával megszűnt a körzeti állatorvos 

rendszer, helyettük hatósági állatorvosok vannak, lényegesebb 
kevesebb létszámban. 

A betegellátást, szolgáltatást (amit korábban a körzeti ál-
latorvosok végeztek), a magán állatorvosok végzik, mint vál-
lalkozók, akár egyénileg, mint állatorvosi rendelő, állatkórház. 
E terület szakmai szervezete a Magyar Állatorvosi Kamara 
(MÁOK). A MÁOK dolgozza ki és ellenőrzi a szakmai szabá-
lyokat, adja ki a praxisengedélyeket. 

Magyarországon szabad állatorvos választás van, a szolgál-
tatásnál nincs területi megkötöttség. A magán állatorvosok a 
betegszállításon, betegségmegelőzésen kívül kiadhatnak olyan 
igazolásokat, amit korábban csak a hatóság adhatott ki, például 
állatszállítás piacra, vásárra, vágóhídra, eb útlevél kiállítása stb. 
végezhetnek korábban szintén hatósági jogkörbe tartozó vizs-
gálatokat (pl. tuberkulinozás, ló-vérvétel, sertésvérvétel stb.) 
Szervezik és végzik a veszettség elleni oltást, és chipezést. Bi-
zonyos esetekben bejelentési kötelezettségük van a hatóság 
felé (pl. járványos állatbetegség gyanúja esetén, ha kutya em-
bert harapott, az állategészségügyi, állatvédelmi szabályok be 
nem tartása esetén stb.).

Megnőtt az állattartások felelőssége is, mert kötelesek be-
tartani az állategészségügyi, állattartási, állatvédelmi szabályo-
kat. Élelmiszertermelő állatoknál kezelés esetén, gyógyszeres 
takarmány etetése esetén, az állattartó felel az élelmezés 
egészségügyi várakozási idő betartásáért. 

Dr. Dombóvári István
állatorvos
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GRATULÁLUNK AZ ÓCSAI NAGY PÁL DÍJHOZ!
 Nagy elismerésben részesült iskolánk egyik 

dolgozója, s így iskolánk is. A Baptista Szeretet-
szolgálat először meghirdetett pedagógusok ré-
szére adható legmagasabb kitüntetést, az Ócsai 
Nagy Pál Díjat Karkóné Lukácsy Marianna részé-
re ítélték oda.

Karkóné Lukácsy Marianna 33 éve van a pedagógus pályán. Eb-
ből az utóbbi 30 évet Seregélyesen töltötte. Iskolánkban kezdetben 
földrajzot és testnevelést, gyógytestnevelést tanított, majd az utóbbi 
14 évben rajz és vizuális kultúra területtel is bővítette repertoárját.

Tanórái mellett nagyon komoly munkát végez a sport, a művészet-
oktatás területén, de kiveszi a részét az érdekvédelmi munkából is. 

Testnevelőként diákjainkat több sportágban plusz időkeretben is 
edzette. Kivette  részét az iskolai röplabda, kézilabda és labdarúgás 
oktatásából is. E sportágakból megyei eredményekkel büszkélked-
het. Atlétikából /4x100-as váltó/ országos döntőbe is eljuttatta csa-
patát, de legnagyobb eredményeit tollaslabdában érte el. Munkáját 
méltatlan körülmények között kezdte, hiszen első tanítványaival 
lépcsőházban, tanteremben tollasozott. E fapados felkészülés elle-
nére két országos bajnoki címet is szereztek tanítványai a diákolim-
pián, illetve elhozták a legeredményesebb általános iskola címet is. 
Az edzési feltételek 2005-ben javultak. Ekkor került átadásra isko-
lánk tornacsarnoka 7 tollaslabda pályával. A javuló feltételek hozták 
az eredményeket is. 22 diákolimpiai éremből 9 arany, 8 ezüst és 5 
bronzérem született. 

Az amatőrök mellett a Pelikán DSE megszervezésével, létreho-
zásával lehetőséget teremtett a „profi” versenyeztetésre is. tanít-
ványai itt is megállták a helyüket. Többen országos bajnoki címet 
szereztek. Van olyan diákja, aki a tollaslabda magyarországi fellegvá-
rában, Pécsen folytatta tanulmányait és sportpályfutását válogatott 
játékosként.  Tanítványai közül hatan jelenleg is korosztályos váloga-
tott kerettagok.

Munkája elismerését jelzi, hogy évek óta neves szakemberek lá-
togatnak iskolánkba. Szakmai továbbképzésen járt nálunk többek 
között Hamza Csaba az olasz válogatott edzője, Nyári István Ro-
mániából, vagy Yamamotó úr Japánból. Az utóbbi szakember felké-
résére Mariann már második éve az U11, U13, U15-ös korosztályos 
válogatott keretedzője. Edzői tevékenysége mellett nagy hangsúlyt 
helyez a versenyeztetésre, versenyszervezésre is. Eddig mintegy 200 
hazai és 4 nagy nemzetközi versenyt szervezett, melyen több mint 
20.000 versenyző vett részt, több mint 10 országból. Az európaiak 
mellett egyiptomiak, törökök, katariak, indiaiak is neveztek verse-
nyeire, de Ő is vitte tanítványait határainkon túli megmérettetés-
re. Több alkalommal díjakkal, érmekkel tértek haza a nemzetközi 
versenyekről is, tovább öregbítve iskolánk hírnevét. A tollaslabdát 
Seregélyes legeredményesebb sportágává tette.

Tett a baptista közösségért is. Intézményi elképzelésünket valóra 
váltotta, megszervezte az I. Baptista Tollas Tornát, melyen több mint 
100 diák és felnőtt vett részt.  Jelenleg e verseny folytatását szervezi, 
de nem csak diákok, hanem felnőttek, tanárok, oktatást segítők és 
szociális területen dolgozók részére is.

A tollaslabdáért végzett munkáját a hazai szövetség mellett kül-
földi szövetségek is elismerték, kérik segítségét, aktív közreműkö-
dését edzőtáboraikhoz, versenyeikhez. 

Életének másik fő területe a művészet, képzőművészet. 

Szüleitől örökölt tehetségével a kezdetektől fogva élt, gazdálko-
dott. Rajztanári diplomája megszerzése előtt is komplett díszleteket 
festett, alakított ki az iskolai és falusi szinjátszókör részére. Mióta 
„papírja” is van ez irányú képességéről, még aktívabban veszi ki a 
részét az ilyen jellegű munkálatokból.

Képzőművész diákjai megyei és országos versenyeken is díjat díj-
ra halmoznak. Legnagyobb elismerése egy lengyelországi rajzver-
seny különdíja volt, de büszke a Szépművészeti Múzeum díjaira is. 
Tanítványai természetes módon az általános iskolai körből kerülnek 
ki, de foglalkozásait szívesen látogatják középiskolások és egyete-
misták is. Egy-két nyugdíjas is rendszeresen megfordul a délutáni 
óráin. A környező településeken és az erdei iskolában is rendszere-
sen tart foglalkozásokat. 

Több alkotótáborban vett részt, de Ő maga is szervezett ilyene-
ket gyerekek és felnőttek részére egyaránt, melyet többnyire ki-
állítással zártak. Több önálló kiállítása is volt. Alkotásai díszítik az 
iskola és az erdei iskola épületét is, de naptárak, újságok oldalain is 
találkozhattunk alkotásival.

Karkóné Lukácsy Marianna a „több mint tanár” kategória ki-
emelkedő egyénisége. Saját magát háttérbe szorítva a közösség, 
a diákjai, tanítványai, kollégái érdekeit szem előtt tartva él, alkot, 
dolgozik. Egész lénye, tevékenysége, eredményei, elhivatottsága, is-
kolateremtő tevékenysége alkalmassá teszik az Ócsai Nagy Pál Díj 
elnyerésére!

Németh László Díj
Sajtos József, iskolánk igazgatója Németh László 

Díjas lett. 
A Fejér Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 14-én , rendha-

gyó helyszínen, Fejér megye déli részén tartotta ünnepi ülését 
Sáregres településen, Réti-majorban rendezett Megyenapon. 
A rendezvény keretében adta át az önkormányzat kitünte-
tő címeit és díjait a közgyűlés elnöke 
azoknak, akik a megyében kima-
gasló teljesítményt nyújtottak, 
elévülhetetlen érdemeket 
szereztek. Nagy örömünk-
re Sajtos József Tibor is 
a díjazottak között volt, 
megérdemelten. A díjat 
több évtizedes, fáradha-
tatlan oktató-nevelő mun-
kája, valamint a környezeti 
nevelés terén és a kistérsé-
gi oktatási élet kialakításában 
végzett kiemelkedő tevékenysége 
elismeréseként kapta. 

Németh László egyszer ezt írta: „Az, hogy az iskola – és ben-
ne a tanár – milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése 
után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja – fogalma sincs –, 
hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szó-
val, odavetett tréfás félmondattal.”

Sok seregélyesi számára már kiderült, hogy mennyit is ért/
ér Sajtos József munkája.

Gratulálunk!
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Megyei Tollaslabda Diákolimpiai Döntő
volt Seregélyesen, 2014. január 26-án

Még soha sem volt olyan problémás egy me-
gyei döntő megrendezése, mint az idén. Sajnos 
az állami támogatások megrövidítése azt ered-
ményezte, hogy bizonyos sportágak megrende-
zéséhez semmilyen formában sem járult hozzá 
a Megyei Diáksport Szövetség. Hogy mégis vol-
tak érmek, s hogy megrendeztük, az köszön-
hető a Városi Sporthivatalban dolgozó Magony 
Tamásnak, aki biztosította az érmeket, illetve 
a Seregélyesi Általános Iskolának, aki a termet 
biztosította térítésmentesen, és a Pelikán DSE-
nek, aki pedig megszervezte, összefogta és lebo-
nyolította a 144 nevezővel a tollaslabda megyei, 
majd a 10 tatabányai versenyzővel kiegészítve a 
területi döntőt.

A versenyzők már fél nyolc körül elkezdtek szállingózni, s a csar-
nok csakhamar egy zsongó méhkashoz hasonlított. Hisz a sok gye-
rek mellé szülők, edzők is társultak. Hamar kiderült, bármennyire 
is igyekeztünk, kevés a hely. Pedig nem is egyszerre kezdett minden 
korcsoport. 

A rövid megnyitó után, melyet Sajtos József igazgató úr tartott, a 
III. és a IV. korcsoportos gyerekek versenyeivel elkezdődtek a mű-
anyag labdás, „B” kategóriás tollaslabdaversenyek. Közben megér-
keztek a kisebbek, az I. és a II. korcsoportosok is. Ők a többieknél is 
nagyobb izgalommal várták a versenyt. 

Ez az első év, amikor a legkisebbek külön versenyeznek a II. kor-
csoportosoktól. Természetesen a számukra még fontosabb, hogy 
legyen versenybíró, aki irányítja őket, s edző, aki tanácsaival segíteni 
tudja a játékukat.  Néhány volt, és több jelenlegi tanítványunk na-
gyon sokat segített a mérkőzések levezetésében, több kolléga és 
szülő pedig a verseny lebonyolításában vette ki a részét. Utólag is 
köszönet érte. Iskolásaink pedig a köszönet mellé dicséretet kaptak. 
Sajnos néhány szülő, bekiabálásokkal, megpróbálta befolyásolni a 
döntéseiket, illetve nehezítették a dolgukat. Ennek ellenére nagyobb 
problémáról, sportszerűtlenségről nem kell beszámolnom.

A 27 résztvevő iskola között olyanok is megjelentek, ahol eddig 
nem volt jellemző a tollaslabdázás. Ilyen például a kulcsi, a ráckevei, 
a lovasberényi és a nádasdladányi általános iskola is. Ez mindenkép-
pen nagy öröm a számunkra, s remélhetően megfordul a tollasozó 
gyerekek létszámcsökkenése! Egyelőre azonban, főként a középis-
kolásoknál nagyon kevés volt az induló. 

A „B” kategóriában svájci rendszer szerint bonyolítottuk le a 
versenyt. Így mindenki legalább 4 mérkőzést játszott. Délután ke-
rült sor a nagyok és a leigazolt, illetve „A”, azaz nyílt kategóriában 
indulók versenyeire. Ott már toll-labdával játszották a meccseket, 
és két nyert játszmában dőlt el minden mérkőzés sorsa. Már sötét 
volt, mire az utolsó eredményhirdetés is lezajlott. Viszont nagyon 
aranyosak voltak az utolsónak ott maradók, mert segítettek rendet 
akni. Nagyon köszönjük nekik is.!

Iskolánkból összesen 17 tanulónk jutott be az országos döntőbe.

Továbbjutóink:
„B” kategória (I, II, III, lány és fiú korcsoportban)
2. Kustán Kata, 3. Szalai Kira és Károlyi Napsugár.  
2. Pánczél Zalán, 3. Horváth Zsolt. 1. Vachler Barnabás, 3. Hanzli 

Dominik. 2. Kovács Réka. 3. Halmi Adrián, Helbig Nich.
„A” kategória (III, IV. korcsoportban)
l. Deák Dorina, 2. Kustán Noémi. l. Deák Barnabás, 2. Nagy Már-

ton, 3. Oláh Barnabás. 2. Molnár Marcell, 3. Pánczél Zoltán. 

Hajrá gyerekek! Csak így tovább! 

Üzenem a többi, most tovább nem jutott versenyzőnek, hogy ne 
adják fel! 

Ha egy-egy vereség becsúszik, nem baj, attól csak erősebbek lesz-
nek! Csak gyakoroljanak keményen, kitartóan, s előbb-utóbb jönnek 
a sikerek is!

Köszönöm a szülők támogatását, hiszen 
az ő segítségükre is szükség van, s 

a segítő kollégáknak is jár a köszönet.

Karkóné Lukácsy Marianna 
testnevelő tanár, tollaslabdaedző

Tollas
Ismét országos tollaslabda ranglistaverseny színhelye volt az 

általános iskola tornaterme.
Szinte a szélrózsa minden irányából érkeztek a versenyzők. 

Jöttek Hajdúszoboszlóról, Szegedről, Pécsről, Budapestről, 
Érdről, Jászkarajenőről, és persze innen a megyéből Bodajkról, 
Székesfehérvárról, Mórról, no és Seregélyesről. Az „A” kate-
góriás verseny megnyitóján egy-egy emléklappal is köszöntöt-
tük az első U15-ös EB-n résztvevő gyerekeket. A több mint 70 
versenyző fél tízkor kezdhette meg a küzdelmeket.

Sajnos tőlünk is volt, aki sérülés, illetve betegség miatt ma-
radt távol valamelyik versenyszámtól.

Az egyéniben most nem sikerült érmet szerezniük a 
seregélyesi tollasozóknak, de mégis ki kell emelni Deák Bar-
nabást, aki egy korosztállyal idősebbek között beverekedte 
magát a nyolc közé. Az U15-ös párosoknál a lányok között 
Deák Dorina Kustán Noémivel lett bronzérmes, míg a fiúknál 
csak a döntőben kapott ki a Molnár Marcell - Dulcz Zsombor 
(Érd) párosunk, s így ők ezüstérmesek lettek, míg ugyanebben 
a kategóriában Molnár Dávid pécsi párjával a dobogó harma-
dik fokára állhatott.

A következő nagy versenyünk Szlovéniában lesz, ahol 5 
seregélyesi fiatal képviseli településünket. Hajrá! Sok sikert 
kívánunk!

Karkóné Lukácsy Marianna 
testnevelő tanár, tollaslabdaedző



Fényképalbum
Bár nem volt az az igazi nagy fogcsikorgató tél, amikor hóembere-

ket építhetünk, akik napokig mosolyognak ránk, és nem voltak azok 
a gyerekkacajos hócsaták sem. De azért én azon a január végi reg-
gelen, amikor elkezdett szépen szállingózni a hó, titkon reméltem, 
hogy valami szívmelengető kis képpel – a hó adta lehetőségeket 
kicsit továbbgondolva – meg tudom örökíteni a téli tájat.  És remél-
hetőleg már jövünk kifelé a vacogó reggelekből, azért én most mégis 
egy szép téli képpel jelentkezem.

És tanácsokkal, hogy mit is tegyünk, ha hidegebb időben használ-
juk a fényképezőgépünket. Ez bármikor hasznos lehet!

Az akkumulátor élettartama nagymértékben megrövidül. Mindig 
tartsunk 1-2 pótakkumulátort egy meleg belső zsebben, ahol a test 
melege biztosítja, hogy ne hűljenek ki. Folyamatosan cseréljük őket, 
biztosítva ezzel, hogy az akku mindig megfelelő hőmérsékletű legyen.

Hagyományos, filmes gépeknél, amennyiben lehetőség van rá, 
használjunk manuális fókuszállítást az autófókusz helyett, ezzel is 
energiát takarítva meg. Lehűlt fényképezőgépet vagy objektívet csak 
úgy (pl. táskában/tokban) vigyünk meleg helyre, hogy fokozatosan 
melegedjen fel. A lecsapódás körülményeinek veszélyét kerüljük el! 
A lecsapódással víz kerülhet a gép belső felületeire, ami károsan be-
folyásolhatja a teljesítményét. Semmiképpen ne vigyük radiátor vagy 
hőforrás közelébe, inkább a szoba hűvösebb pontjába. Minél lassab-
ban, fokozatosan kell a szoba hőmérsékletére felmelegíteni a gépet.

Ezen kívül vannak még további praktikus dolgok, pl. ilyen az esővédő 
tok is. Ezeknek érdemes utána néznünk, ha esőben, erősebb havazásban 
tervezünk fotózást. Szép fényeket!

Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu +36-20 448 8411
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Átgyalogoltunk az országon!
Az iskola „Földrajz szakköre” 2013-ban teljesítette az 

Országos Kéktúra több mint 1100 km-es távját. A borso-
di Hollóházától a vasi Írott kőig tartott a vándorlás. A csapat idén 
a Dél-dunántúli Kéktúrát kezdi el.

Farsangoltunk
Óvodánkban egy hetes rendezvénysorozattal idéztük meg a far-

sangi népszokásokat, amik a tél elűzését, a tavasz közeledtét jelzik. 
Régen ehhez hozzátartozott a 
vadság, a riogatás, ijesztgetés, 
aminek jellegzetes példái a 
mohácsi busó maszkok, illetve 
a busójárás is. A vízkereszttől 
hamvazó szerdáig tartó idő-
szak, Magyarországon az 1400-
as évektől a mulatságok, a bá-
lok ideje, és ezt a hagyományt 
a mai napig ápoljuk.

Az óvodában február 13-án egy előadóművész interaktív zenés műsor 
keretében megtáncoltatott mindenkit, gyerekeket és felnőtteket egyaránt. 
Február 15-én az óvodai szülői munkaközösség által szervezett farsangi 
bálon a szülők is kikapcsolódhattak.  A művelődési ház auláját az alkalom-
nak megfelelően ügyes kezű anyukák, óvó nénik, dajka nénik már jó előre 
feldíszítették, az asztalokon apró ajándékok várták a vendégeket.  A vacso-
rát a szabadegyházi Faház Vendéglő biztosította, a zenéről a Tibiton duó 
gondoskodott. A jó hangulatot fokozta a három fellépő jelmezes csoport 
műsora. Az aerobikosok egy mutatós, rendhagyó, modern koreográfiát 
adtak elő. Az óvodai tánccsoport igazi átalakuláson ment keresztül, hisz 
apáca-showként kezdődő műsoruk végül zumba produkcióvá változott. 
A művelődési ház csoportja egy lendületes retro tánccal zárta a fellépők 
műsorát. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik munkájukkal, tombola 
felajánlással, vagy készpénz adománnyal hozzájárultak a bál sikeréhez. A 
rendezvény bevételét az óvodás gyermekek javára fordítjuk. 

Ha az ovis farsangot említjük, azonnal eszünkbe jut a jelmezbe 
öltözés, a vicces versenyjátékok, és a habos fánk. Így volt ez most 
is minden csoportunkban, február 18-án és 19-én jelmezes apró-
ságok csapata népesítette be az óvodát. A nagycsoportosok még 
kedvcsinálóként verseltek és énekeltek is a kisebbeknek. A farsangi 
rendezvénysorozatot az óvónők előadása zárta, akik február 20-án 
a Kis manó, nagy manó című mesejátékot adták elő a gyerekeknek.


