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Tisztelt
Seregélyesiek!

A településünk képviselő-
testületének megbízatása 
lejártával szeretnék beszá-
molni Önöknek az elmúlt 
évek elvégzett munkájáról. 
A kiadvány, amit a kezében 
tart, egy olyan összefoglaló, 
mely a településünk legfon-
tosabb történéseit és ese-
ményeit dolgozza fel 2010 és 2014 között. Re-
mélem, hogy ezzel is hagyományt teremtünk, 
mert minden lakosnak joga van tudni, mire 
használtuk a felhatalmazást, mint megválasz-
tott tisztségviselők. Bízunk benne, hogy Önnek 
is ismerős lesz egy – egy képriport. 

Horváth Sándor 
polgármester

2010-ben a az önkormányzatunk anyagi helyzete: 80 millió fo-
rintos folyószámla hitelkerettel, valamint ~ 550 millió forint svájci 
frank alapú kötvénytartozással (tőke és kamatok), ami annak ellené-
re, hogy negyedévente a kötelezettségeinket kifizettük, mégis 2012-re ~ 
600 millió forintra nőtt), került átvételre. Ezen felül jelentős mértékű 
kötelezettség volt még a sportcsarnok 40 milliós tartozása is.

 
Mára elértük, hogy pályázati támogatás nélkül is képes 

az önkormányzatunk fejlesztések megvalósítására (pl.: 
aszfaltozás). Ezt elsősorban az ADÓSSÁGRENDEZÉSI 
ELJÁRÁS lefolytatásának, illetve az állami feladatátválla-
lásnak köszönhetjük. 

Ehhez a kedvezően alakuló helyzethez nagymértékben járult 
hozzá, hogy a nevelési intézményeinket átadtuk fenntartásra 
a Baptista Szeretetszolgálatnak, hiszen az azelőtti időszakban 
évente 150 millió forinttal egészítettük ki az állami normatívát 
az intézményeink finanszírozásához. Azóta a Szeretetszolgálat 
térítésmentesen biztosítja gyermekeink számára a Nevelési Ta-
nácsadó szolgáltatásait, illetve a törvényi előírásnak megfelelően 
a művészeti oktatást is fenntartja. Ebben a formában csak évi 6 
millió 800.000 Ft hozzájárulást kell fizetnünk intézményeink mű-
ködéséhez, amiből 800.000 Ft a karbantartási támogatás. Ennyi 
pénzből az állami fenntartás alatt a rezsiköltségeket sem tudnánk 
kifizetni, nemhogy az óvodát fenntartani.

 A ciklus időszakban településünk fennállása óta  a legjelentősebb 
beruházást hajtottuk végre: a közel 2,5 milliárdos szennyvízháló-
zat kiépítését. 107 millióba került a felszíni csapadékvíz elvezetése 
(Bethlen, Bocskai utca és a záportározó tó).

ÉPÍTKEZÉSEK, BERUHÁZÁSOK 
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Átadtuk az új óvodát, mely 245 milliós, az új orvosi ren-
delőt, amely 134 milliós költséggel épült meg.

 Bővítettük az iskolát egy épületszárnnyal, ahol tantermek, 
művészeti termek, könyvtár és informatikai szoba kapott helyet. 
Ezen kívül az egyik régebbi épületrész statikai megerősítésére is 
sor került, valamint a nyílás-zárók cseréjére. Ez a beruházás mintegy 
148 millióba került.

Belső fölújítást és fűtés korszerűsítést végeztünk a művelődési 
házban és az épületileg hozzá tartozó, közétkeztetést ellátó étte-
remben, konyháján -  ez utóbbit a Baptista Szeretetszolgálat támo-
gatásával, 50 -50 millió forint ráfordítással.

A labdarúgók nagy örömére 15 millió forint ráfordításával föl-
újításra került az öltöző épülete, valamint feltöltöttük a labdarúgó 
edzőpálya helyét.

Ugyancsak feltöltöttük – mintegy 100.000 köbméter földdel az 
eladásra szánt építési területeket.

Természetesen minden építkezésünk, beruházásunk az Európai 
Unió támogatásával jöhetett létre, amelyhez komoly pályázatok út-
ján jutottunk.

Saját erőből és a közmunka program segítségével sok olyan mun-
kát el tudtunk végezni, amelyre már régóta nagy szükség lett volna.

• Több szakaszon fölújítottuk a járdákat, kicseréltük a törött la-
pokat,

• Elkezdtük rendbe tenni az árkokat.
• Rendbe tettük a temetőket és kerí-

tést is építettünk.
• Parkosítottunk a közterületeken, 

köztéri bútorokat /padokat, virágtar-
tókat/ helyeztünk ki. Néhány helyen 
még folyamatban van. (az orvosi ren-
delő környékén az Alcoa dolgozóival 
fásítottunk)

• Virágszigetek teszik szebbé a falu fontosabb csomópontjait és 
ezt a jövőben folytatni szeretnénk, nem csak magunk miatt, ha-
nem azért is, hogy az ide érkező, vagy átutazó vendégek is egy 
tiszta, rendezett falu képét vigyék magukkal.

ÉPÍTKEZÉSEK, BERUHÁZÁSOK 

KÖZ- ÉS STARTMUNKA
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Szőlőhegyen a temető felé vezető /Zichyújfalu felé/ út kövezése 
megtörtént. Hasonlóan bent a faluban a Fórizs-közé is.

Az Élő Ősz és a szőlőhegyi Aranyeső nyugdíjas klubok rendszere-
sen működnek és részt vesznek településünk kulturális életében is. 
Az Élő Ősz klub kórusa megyeszerte ismert, több  arany és kiváló 
minősítést értek el országos versenyeken. Sokfelé hívják őket ven-
dégszereplésre.

Éppen ebben az évben volt 35 éves a hímző szakkör, akiknek gyö-
nyörű munkáit a határon túl is ismerik. Helyben is, országosan is 
több kiállításuk volt.

KLUBOK, SZAKKÖRÖK, KIÁLLÍTÁSOK
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Az iskolában szinte folyamatosan, egész 
évben vannak különböző kiállítások: fest-
mények, üveg- és selyem festmények, ásványok, növények, fotó, ma-
kettek, régi orvosi műszerek, diorámák, kézműves alkotások, törté-
nelmi archív anyagok, stb. Számtalanszor ad otthont a művelődési 
ház is időszakos kiállításoknak. Itt említeném meg, hogy hosszú évek 
gazdátlansága után Nagy István seregélyesi fiatalember személyében 
újra van vezetője, mindenese a Művelődési Háznak. 

Van községünknek saját színjátszó csoportja, akik önálló estekkel 
és alkalomra összeállított műsorokkal lépnek föl. Újabban az „Imre 
Sándor Szeretetszínház” társulata a helyi gyermekek bevonásával 
közösen állított színpadra több művet.
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Az iskola művészeti tagozatának néptáncosai nem csak színesítik 
ünnepeinket, de minden évben megrendezik a kistérségi néptánc ta-
lálkozót, amikor zsúfolásig telik meg a művelődési ház a különböző 
településekről érkező ügyes apróságokkal.

Sok önzetlen, önkéntes dolgozik a helyi vöröskereszt szerveze-
tében. Rendszeresen szerveznek szűrővizsgálatokat (vércukor, vér-
nyomás, stb.) és önkéntes véradást, ahol általában 30-35-en jelennek 
meg. Nagy sikere van a minden évben ismétlődő családi egészség-
napnak, ahol étkezési és életmód tanácsokat is adnak szakemberek 
bevonásával. Ilyenkor egészséges ételekkel, saláta és gyümölcs- fé-
lékkel kínálják a nap résztvevőit. Ehhez az alapanyagokat a vöröske-
reszt támogatói adják össze. Ugyancsak adományokból vendégelik 
meg a véradókat. Ehhez gyakran a helyi sütöde és élelmiszer üzletek 

is hozzájárulnak. A vöröskereszt a falu napokon és más tömeg ren-
dezvényeken elsősegély sátrat működtet, ahol az aktivistákon kívül 
gyakran ott vannak a község orvosai is. Minden évben elsősegély-
nyújtó tanfolyamon tanítják meg a gyermekekkel a legszükségesebb 
tudnivalókat.

Nagy várakozás előzi meg minden év őszén ezt a felvonulással 
egybekötött rendezvényt. Különösen nagy az összefogás, az ötle-
tesség Szőlőhegyen. Bál zárja minkét helyen az egész napos, sok 
programos eseményt.

A csaknem egy hétig tartó falu napok az iskola belső program-
jaival kezdődnek, majd kiszélesedik sok-sok rendezvénnyé. A szer-
vezők minden évben más és változatos programokat találnak ki. 
A legtöbb esemény az utolsó két napban van, mely programokat 

VÖRÖSKERESZT

SZÜRETI MULATSÁGOK,
FALU NAPOK
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már évek óta nagyon szép 
környezetben, a tó körül 
tudunk megrendezni, ahol 
főzőversenyek, szabadtéri 
előadások, játékok, bemu-
tatók, zenekarok csábít-
ják nem csak a falu lakóit, 
de a környékbelieket is. 
Búcsúval és utcabállal zá-
rul a falu napunk. 

Minden év őszén szeretettel hívjuk Seregélyes idős polgárait egy 
kis együttlétre, köszöntésre, vendéglátásra, külön Szőlőhegyen és 
itt a faluban. Mindkét helyen megható műsorokkal készülnek a kis 
ovisok, iskolások, felnőttek és vezetők egyaránt. Láthatóan jól esik 
ez a figyelmesség a munkában elfáradt, hajlott korú embereknek. 
Sokuknak ez az egyetlen kimozdulási lehetőség egy kis társalgásra, 
a találkozásra. Ilyenkor alkalmuk nyílik beszélgetni a képviselőkkel, 
vezetőkkel, egészségügyi dolgozókkal. Olyan jó hangulatban zajlanak 
ezek a napok, hogy bizony többen még táncolni is hajlandók nehe-
zen mozgó, fájós lábaik ellenére.

Mint ebben a lapszámban is látjuk, minden 90 éves szépkorú ál-
lampolgárunkat személyesen köszöntünk föl virággal, egy kis aján-
dékkal a jeles évfordulón. Ilyenkor nyújtjuk át Orbán Viktor minisz-
terelnök által küldött Emlék lapot is.

IDŐSEK NAPJA, SZÉPKORÚAK
KÖSZÖNTÉSE
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1848-as szabadságharc és 
forradalom, valamint az 1956-
os forradalom évfordulójára 
mindig más-más közösség 
készül ünnepi műsorral (szak-
képző iskola, általános iskola, 
felnőtt és gyermek színjátszók, 
vallási közösségek). Ezt követi 
a fáklyás fölvonulás a kopja-
fákhoz. E helyen hangzanak el 
többnyire az ünnepi beszédek.

Évek óta emlékezünk a községben felállított háborús emlékműnél 
a II. világháború civil és katonai áldozataira: műsorral, korabeli dalok-
kal, emléktűz és gyertya gyújtással.

Kistérségi autóbusszal minden évben pár fős delegációnk részt 
vesz a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség által szervezett Pákozd 

Mészeg-hegyi  Doni kápol-
nánál lévő emlékhely meg-
koszorúzásán.

Mindig ünnepi keretet 
adunk az új kenyér meg-
szentelésének, István kirá-
lyunkra emlékezvén műsorral készülnek a különböző csoportok. 
Nagyon szép gesztus, hogy az Élő Ősz nyugdíjas klub tagjai ezen a 
napon buszra ülnek és elmennek Sárosdra, az ottani szociális otthon 
lakóinak visznek a megáldott, új kenyérből.

Szeretetet, nótákat, vicceket visznek, 
ha csak néhány órára is fölvidítsák a 
kényszerből ott élőket.

Az iskola rendszeresen tart megem-
lékezést az aradi vértanúk illetve a má-
sodik világháború helyi áldozatainak em-
lékére. Az Összetartozás Napján pedig 
rendszeresen megemlékeznek a  trianoni következményekről. Ezeken 
az alkalmakon mindig szívesen látják a falu lakosságát is. 

NEMZETI ÜNNEPEINK
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Jó a kapcsolata az önkormányzatnak a Baptista Szeretetszolgálat-
tal, aki egyben a helyi iskolánk fenntartója is, valamint a református 
és katolikus egyházzal. 

2010-ben kezdődött – és hála azóta már hagyomány lett belőle – 
hogy az Adventi vasárnapok gyertyáját mindig más vallási felekezet 
vezetője lobbantja lángra. Akik a gyertyagyújtók, azok adják a szívet 
melengető műsort és a szeretet vendégséget. Meglepve tapasztal-
tuk, hogy a művelődési ház aulája szinte kicsinek bizonyul ezeken a 
hét végeken. Évről-évre újabb szépséggel, dekorációval lepik meg az 
egybegyűlteket a rendezők. 2010-től az önkormányzat biztosít egy 
óriás Adventi koszorút gyertyákkal, díszekkel ezen alkalmakra.

Minden év januárjában zajlanak 
az ökumenikus imahetek, a három 
gyülekezet szervezésében. Szabó 
István katolikus és Major András 
református, valamint Révész Lajos 
baptista lelkipásztorok végzik az 
Igei szolgálatokat. Minden alka-
lommal hallhatjuk az ökumenikus 
énekkar nagyon szép énekét.

Tíz éves múltra tekint vissza már, hogy az Európai Uniótól nyert 
pályázat keretében fölvettük a kapcsolatot az olaszországi Rivodutri 
és a Paulesti (Szatmárnémeti, Románia) településekkel.  Azóta – 

kisebb megszakítással – évente ta-
lálkozunk egymással, hol nálunk, hol 
náluk. Ilyenkor ismerkedünk egymás 
településével, kultúrájával, szokásaival, 
a képviselők kicserélik  közigazgatási 
tapasztalataikat. Bemutatjuk egymás-
nak lakókörnyezetünket és hazánk /
hazájuk/ legszebb tájait. Mindig ké-
szülünk és a vendégek is készülnek 
kisebb kulturális műsorral, egy kis 
gasztronómiával. Idén azzal gazdagodott ez a kapcsolat, hogy kétke-
zi munkával is segítettük egymást. Ezen a nyáron a seregélyesi iskola 
lambériáit festették le, a mieink pedig hirdető táblákat, vaskorláto-
kat festettek. Ezeknek az utazásoknak, találkozásoknak a feltétele az 
uniós pályázat és annak elnyerése.  

Településünk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
 Önkormányzati Társulás tagja több mint 160 településsel alkot-
va az önkormányzati közösséget. Munkánk célja, hogy tisztáb-
bá és egészségesebbé tegyük lakókörnyezetünket, pályázatokat 
készítsünk elő, valamint 
a törvény előírásaihoz 
igazodva képviseljük 
a lakosok érdekeit. Ez 
évben a törvényi vál-
tozások következtében 
a DEPÓNIA Nonprofit 
Kft.-vel kötöttünk ellá-
tási szerződést.

EGYHÁZI KAPCSOLATAINK

TESTVÉRKÖZÖSSÉGI KAPCSOLATOK

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
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A szociális feladatellátás területén jelentkező problémák miatt 
a Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Alapítvánnyal a kapcsola-
tunkat megszüntettük, és helyette Táccal, Csősszel és Abával lét-
rehoztuk a SÁRVÍZ Szociális Intézményfenntartó Társulást. Mely 
ez év nyarától látja el a feladatokat mind a négy településen az én 
irányításom alatt. A Társulás által fenntartott Sárvíz Szociális Szol-
gáltató Központ szakmai irányítása is Seregélyesre központosul. Az 
intézmény az alábbi szociális szolgáltatásokat nyújtja a lakosaink ré-
szére: étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, családsegítés, 
gyermekjóléti szolgáltatás.

Öt éven keresztül anyagilag támogatta az önkormányzat a 7-8 
osztályos kislányok méhnyak-rák (HPV vírus) elleni védőoltását.

Három év szünet után 2012 tavaszán újra életre keltettük a 
seregélyesi diákokat támogatni hivatott Széchenyi Alapítványt, azóta 
folyamatosan működik.

Mivel már eliszaposodott a horgásztó, ezért kikotrásra került. Nö-
velve ezzel a víz mélységét, javítva a tó életkörülményeit.

Falu takarítási akciót szerveztünk, s magunk is meglepődtünk, 
hogy milyen sokan vettek részt  önzetlenül, jó kedvvel ezen az egész 
napos munkán. Voltak, akik még kisgépeiket is hozták magukkal.

A ciklus alatt valamennyi évben az Agárdi POPSTRAND rendez-
vényeire az együttműködésünknek és a támogatóknak köszönhető-
en településünk lakói fél áron vehették igénybe annak szolgáltatásait.

Emellett pályáztunk energetikai fejlesztésre a közintézményeink 
világítási rendszerének felújítására.

Ezen kívül számomra nagyon fontos, hogy ily módon te-
lepülésünk lakói előtt köszönjem meg mindazoknak a te-
vékenységét, akik ezalatt a 4 év alatt segítették munkámat, 
és településünket. Értem ezalatt, az anyagi támogatást, az 
adományokat, a hozzájárulásokat, a munkát (szervező, ki-
vitelező). A teljesség igénye nélkül párat felsorolnék: hús 
biztosítása, részvétel a közösségi rendezvényeken, fellépé-
sek, kútfúrás, hó eltakarítás, mezőgazdasági munkák, esz-
közök biztosítása, és még sorolhatnám a különböző mód-
jait a segítségnyújtásnak! 

 Egy személy munkáját mégis szeretném kiemelni, 
Bihercz Istvánné Évikéét, aki a szennyvízberuházás terhe-
it  szinte egyedül vette a vállára. Ő tartotta a kapcsolatot 
a falu lakóival, a bankkal, az önkormányzattal, a társulás-
sal és sok türelemmel intézte bárkinek az egyedi kérését, 
problémáját egészen a pénzek visszatérítéséig. Külön kö-
szönet érte! 

KÖSZÖNÖM!!!
Horváth Sándor

 polgármester

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS

EGYEBEK
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Csapadékvíz, szennyvíz, útburkolatok

Soha jobbkor nem készülhettek volna el településünk útjai, hiszen 
még a legidősebbek sem emlékeznek ilyen csapadékos nyárra, mint 
ez a 2014-es esztendei. Különösen az egyébként is rossz állapotú, 
gödrös, kátyus bekötő és mellék utak nem bírják ezt az egész nyá-
ron tartó felhőszakadás szerű esőt. Mint képeink is mutatják már 
nagyon sok helyen végeztek az útburkolati munkákkal bent a faluban 
is és Szőlőhegyen is. Ennek során 5 cm vastag kőalapot terítettek le 
finiserrel, erre jön /jött/ az aszfalt réteg. Mindkét oldalon 1-1 méter 
nemes padka kerül/t/. A Selymes utcában lakók különösen örülnek, 
hiszen – járda hiányában – télen-nyáron sárba jártak. Fiatalokkal be-
szélgetve említették, hogy mindig váltó cipővel indultak otthonról, 
hogy ne „nyakig” sárosan érjenek munkába, vagy úti céljukhoz. Vagy 
még arra is emlékezünk, amikor a gyógyszertár utcájának állapota 
miatt a lakosság aláírás gyűjtést kezdeményezett, peticiót nyújtottak 
be az önkormányzathoz. De anyagiak hiányában mindig csak a göd-
rök betöltéséig jutottak el, vagy zúzalékot borítottak rá, amelyet fél 
év múlva újra kihordtak a járművek. „Az is áldásos dolog – mondta 
az egyik utcabeli – hogy négy évvel ezelőtt elkészült a csapadékvíz 
elvezető rendszer”.  Sokan emlékezünk rá, amikor ez még nem volt, 
(a Fejér megyei Hírlap is írt róla), hogy a Bocskay és Bethlen utca 
lakóinak nem csak a garázsait, pincéit, kertjeit öntötte el a víz, de a 
hirtelen jött hóolvadás után a derítőkből is szétfolyt a szennyvíz az 
udvarokon. Tudjuk ma már ez sem történhetne meg, hiszen kiépült 
és rácsatlakoztunk a szennyvíz csatorna rendszerre 2012-ben.

Szeptember végére, október elejére minden olyan utcában befeje-
ződnek az útburkolati munkák, ahol szennyvízberuházás történt. A falu-
ban és Szőlőhegyen is. Amikor pedig elkészül a62-es elkerülő út, akkor a 
településünkön áthaladó főútvonal is megerősítést és új burkolatot kap.

Szilárd burkolat lesz a két buszfordulónál, Szőlőhegyen és a szakkö-
zépiskola mögött, valamint a temető előtt, hogy a temetések, minden-
szentek idején megnövekedett forgalom biztonságos, sármentes legyen. 
Megoldásra kerül az óvoda előtti vízelvezetés és szintén parkolót ala-
kítanak ki. Makadám út készül az Öreghegyen, valamint az Ötháznál.

Mindezekkel együtt egy európai, komfortos, közlekedésileg 
biztonságos község lesz Seregélyes a Dunántúl, Fejér megye szí-
vében.

kovács e.

Európai Rural Központ (CRE)  
 Seregélyes

Egy testvér-települési program, mely idén július 27 és au-
gusztus 22 között zajlott. Seregélyes az idei évben is csatla-
kozott az Európai Vidékfejlesztési Központ által szervezett 
„Terepmunka Európa” kulturális egyesület projekthez.

Elsőként Olaszországban találkozott Seregélyes, Szatmárné-
meti és a spanyol Candelario delegációja. A programon részt vett 
Gelencsér Bianka, Gelencsér Nikolett, Szabó Noémi, Vachler Máté, 
Kajos István, Nagy István, kísérőik: Bakos Ilona és Valkai Lénárd akik 
a tolmácsolásban segítették a csoportot.

Egy hetet töltöttek Rivodutriban és annak környékén, melynek 
célja az európai munkaerő terén történő együttműködés volt.

Tudjuk, hogy az emberek közeli kapcsolatban élnek egymással, de 
a különböző szokások és kultúrák terén, a nyelvi akadályokat leküzd-
ve a munkavégzés során megismerik, elfogadják egymás történelmét, 
hagyományát. Ezt megerősítette a mindennapi 4 órás közös munka 
– festés, park- és területrende-
zés - Assissi Szent Ferenc zarán-
dokútján. De emellett számos 
más programon is részt vettek. 
Megismerkedtek a környező te-
lepülések gasztronómiájával, lát-
hatták az ottani emlékhelyeket, 
parkokat, szobrokat, és a helyi 
pisztrángfesztivált is. Bizonyítani 
is kellett, hiszen közel 50 főre 
egy magyar speciális étel főzése 
volt a feladat, melyet az elkészü-
lés után nagy örömmel fogadtak, 
fogyasztottak.

A program második felében, 
folytatásul Seregélyes látta ven-
dégül Rivodutri kis delegációját. 
A legfőbb cél mellett megismer-
kedtek településünkkel, hagyomá-
nyunkkal, az augusztus 20-ai ünne-
pünkkel, annak jelentőségével, és 
mindennapi életünkkel, tevékeny-
ségünkkel. E szervezet az európai 
munkaerő területén bebizonyí-
totta, hogy az együttműködés a 
szervezetek és a szövetségesek 
között igenis vezethet eléréshez, 
fontos eredményekhez.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani mindenkinek, azoknak, akik 
a programok megvalósítását lehetővé tették, az összes családnak, 
személynek, szervezetnek, akik támogatták a programot. Bízunk 
benne, hogy ez a kapcsolat a jövőben tovább erősödik, kiszélesedik.

Kajos Istvánné és Nagy István
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TÁJÉKOZTATÓ 
a 2014. október 12. napján tartandó 
helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásról

Hogyan választjuk az önkormányzati képviselőket?
Seregélyesen a helyi önkormányzati képviselőket a település vá-

lasztópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg, 
ahol a település egy választókerületet alkot. 

Seregélyesen a képviselőtestület tagjainak száma 6 fő. (415/2014 
HVI határozat)

A választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a 
megválasztható képviselők száma (Övtv. 13.§ (2)).  Azaz, érvényesen 
szavazni 1-6 jelöltre lehet. Ha a szavazólapon nincs szavazat vagy 
6-nál több jelöltre szavaztak, az érvénytelen.

Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a meg-
választható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavaza-
tot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, 
hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül melyik szerez 
mandátumot. (Övtv. 13.§ (1))

Hogyan választjuk a megyei közgyűlés tagjait?
A megyei önkormányzati képviselőket a választópolgárok megyei 

listán választják. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.
Hogyan választjuk a polgármestert?
A polgármestert a település választópolgárai közvetlenül választ-

ják. Érvényesen szavazni kizárólag egy jelöltre lehet. Polgármester 
az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. (Övtv. 13. §)

Ha két vagy több polgármesterjelölt egyenlő számú legtöbb sza-
vazatot kapott, időközi választást kell kitűzni. (Övtv. 20. § (3))

Milyen sorrendben szerepelnek a jelöltek a szavazólapon?
A szavazólapon a jelöltek, illetve listák a választási bizottság által 

kisorsolt sorrendben szerepelnek. (Ve. 160.§)
Polgármester jelöltek (21/2014.(IX.8.) HVB határozat) a 

szavazólapon szereplő sorrendben:
Horváth Sándor – Paudits Béla – Ihászné Penzer Erzsébet
Egyéni listás képviselő-jelöltek (22/2014.(IX.8.) HVB ha-

tározat) a szavazólapon szereplő sorrendben:
– Sajtos József Tibor – Horváth Péter – Ladányi László – Mohari Ist-

vánné – Paudits Béla – Pinke Péter – Cseh-Bognár Sándor –Karkóné 
Lukácsy Marianna – Kovács Andrea – Kardos Józsefné – Pálné Dénes 
Zsófia – Hosszú József – Kiss Ferenc – Fekete József – Horváthné 
Hidasi Anita – Horváth-Ott Mária – Horváth Attila – Nagy István

Hova menjek szavazni?
Szavazni a választási értesítőn megjelölt szavazóhelyiségbe kell menni.
A Helyi Választási Iroda Vezetője a 3472-3/2013. határozatával ál-

lapította meg a szavazókörök terület beosztását.
Ha nem tudja, hogy hol adhatja le a szavazatát, kérjen segítséget 

a Helyi Választási Irodától (8111 Seregélyes, Széchenyi u. 5. Tel.: 
(06-22) 447-002)

A Helyi Választási Iroda, a választási bizottságok és a választási 
iroda, választás napi személyi összetételét és elérhetőségét a www.
seregelyes.hu honlapon közzéteszi.

Mikor vannak nyitva a szavazóhelyiségek?
Szavazni a szavazás napján (október 12-én) 6 órától 19 óráig lehet.
Milyen feltételekkel tudok szavazni?
A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyom-

tatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak iga-
zolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazol-
vánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy 
személyi azonosítóját. A választópolgár a fentiek után megkapja a 
lebélyegzett szavazólapokat, az átvételt aláírással igazolja.

Aki a szavazás napján a névjegyzékben nem szerepel vagy sze-
mélyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, az nem szavazhat.

Vissza kell utasítani azt, aki a szavazólap átvételét a kinyomtatott 
szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával nem igazolja.

Ki igényelhet mozgóurnát, és hogyan?
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok, akik:

• mozgásukban egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) miatt,
• vagy fogvatartásuk miatt akadályozottak.
Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) 

kéri, annak a kérését a helyi választási iroda, illetve a szavazatszám-
láló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát október 10-én (péntek) 16 óráig a helyi választási 
irodától (polgármesteri hivatal), a szavazás napján (október 12-én 
15 óráig) pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 
ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.

A mozgóurna iránti igényt csak írásban lehet benyújtani.
A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár: nevét – születési 

nevét – születési helyét – anyja nevét – személyi azonosítóját (nem 
a személyi igazolvány számot) – a választópolgár szavazókör terü-
letén lévő tartózkodási helyét, ahova a mozgóurna kivitelét kéri - a 
mozgóurna-igénylés okát. Minden fenti adatot meg kell adni.

Nyomtatvány a www.seregelyes.hu a www.valasztas.hu honlapról 
letölthető vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (8111 Se-
regélyes, Széchenyi u. 5. Tel.: (06-22) 447-002)

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben „hagyomá-
nyos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, amely ugyanazon sza-
vazókörben található, ahol a választópolgár lakik.

Hol ismerhetem meg az eredményeket?
A helyi választási bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján 

összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás képvi-
selő választás szavazóköri eredményeit, és megállapítja a választás 
eredményét. 

Ezt követően a polgármester-választás, valamint az egyéni listás 
választás előzetes eredménye a www.seregelyes.hu honlapon köz-
zétételre kerül, illetve megtekinthető a www.valasztas.hu honlapon.

TOVÁBBÁ, a Helyi Választási Bizottság a választás megállapított 
eredményét a Polgármesteri Hivatalban (várhatóan) a szavazás es-
télyén kihirdeti.

HA KÉRDÉSE VAN, FORDULJON
A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ!

8111 Seregélyes, Széchenyi u.5. 
Tel.:22-447-002 Fax: 22-447-119 
e-mail: seregpol@t-online.hu

 Horváth Károly sk.
 Jegyző
 Helyi Választási Iroda Vezető
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POLGÁRMESTER JELÖLTEK

Horváth Sándor
Horváth Sándor vagyok, Seregé-

lyesen születtem (1963-ban), itt élek 
feleségemmel, és két gyermekemmel, 
akiknek köszönhetően nyugodt, békés 
családi háttérrel végezhetem mun-
kámat. Édesapám (Horváth Sándor - 
Satya) a TSZ-ben dolgozott, Édesanyám 
pedig tejcsarnokos volt (Katinéni). 

Az Általános Iskolát Seregélyesen 
végeztem el, Dunaújvárosban érettségiztem, a Mérnöki diplomát 
Szolnokon a Killián György Repülő Műszaki Főiskolán szerez-
tem meg. A Honvédség kötelékében egy repülő műszaki század 
parancsnokaként századosi rendfokozatban dolgoztam. Innét 
Mórra vezetett az utam, ahol Polgári Védelmi parancsnokként 
tevékenykedtem. Ezt követően több mint hat évig vidék- és falu-
fejlesztéssel, valamint pályázatok írásával és azok megvalósításá-
val foglalkoztam.

12 éve Önöknek köszönhetően a képviselőtestület tagja vagyok, 
melyből az elmúlt 4 évben polgármesterként dolgozom. Emellett a 
2004-ben megalakult szennyvízközmű társulat elnökének is meg-
választottak, ezt a tisztséget azóta is társadalmi funkcióban látom 
el, teszem ezt elsősorban azért, mert ez a terület kiemelten fontos 
nekem is, és településünk valamennyi lakója számára is. 

A munkáim és képzéseim során megszerzett tudásom, és tapasz-
talataim, valamint a fejlesztési lehetőségeket érintő információim 
segítségével az elmúlt évek során több mint 20 nyertes pályázatot 
készítettem társadalmi munkában a falunk érdekében (önkormány-
zati, civil - egyházi, és vállalkozói szféra részére egyaránt), ez nagy-
ságrendileg több mint 100 millió forint támogatást jelentett. Termé-
szetesen az utóbbi négy évben is folytattam ezt a tevékenységet a 
polgármesteri munkám mellett.

Az önkormányzatunknak a nehéz gazdasági, és anyagi helyzetünk 
ellenére, valamint az önkormányzati rendszer reformja, átalakítása 
mellett is sikerült kiépítenünk településünkön a közel 2,5 milliárdos 
szennyvízhálózatot, és a köves úthálózatunk jelentős részét is sike-
rült leaszfaltoztatni.   

Az elmúlt években megszerzett képviselői és falufejlesztői, majd 
polgármesteri tapasztalatom alapján alkalmasnak érzem magam, 
hogy ismét polgármester-jelöltként induljak az októberi Önkor-
mányzati választáson, és településünket polgármesterként szolgál-
hassam. 

Ihászné 
Penzer Erzsébet

Ihászné Penzer Erzsébetnek hívnak 
házasságkötésem, 1991. április 20. 
napjától. Születésem, 1972. január 08. 
napja óta Seregélyesen élek. Családi 
állapotom házas, két felnőtt gyermek 
édesanyja vagyok. Óvodai nevelésben 
és iskolai oktatásban is Seregélyesen 

részesültem, éppen úgy, mint ahogyan a gyermekeim és a férjem 
is. A Velinszky L. Gimnázium- és Szakközépiskolában Pusztaszabol-
cson érettségiztem számviteli-gazdasági szakon, vállalati tervező, 
statisztikus, könyvelő képzettséget szerezve. 1990. július 02-a óta, 
22,5 éven keresztül Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hiva-
talában dolgoztam, ahol tapasztalatot szereztem az alábbi mun-
katerületeken: ügyiratkezelés és iktatás, népesség nyilvántartás, 
anyakönyvezés, gyámügy-gyermekvédelem, szociális igazgatás, a 
képviselő-testületi ülések előkészítői, végrehajtói folyamatai, mun-
kaügy, pénzügy, műszaki ügyek valamint pályázatok írása illetve köz-
beszerzési eljárások lebonyolítása. Az Önkormányzatnál eltöltött 
több mint 22,5 év alatt teljesítettem a pályán maradás feltételeit, 
sőt további végzettségeket szereztem. 1994. évben Közigazgatási 
alapvizsgát tettem. Majd 1998-2001-ig tanulmányokat folytattam 
a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 
Államigazgatási Karának Igazgatásszervező szakán, ahol főiskolai 
diplomát vehettem át. 2002. évben teljes Anyakönyvi szakvizsgát, 
valamint Közigazgatási szakvizsgát tettem „Közigazgatási vezetési 
ismeretekből és „A helyi önkormányzati rendszerből”. A továb-
bi években aktívan részt vettem Seregélyes közösségi életében, 
a Református Egyházközösség Presbitériumának tagja voltam egy 
cikluson keresztül. A járások kialakításának okán - Seregélyes jegy-
zőjének 3 fő státusz felajánlásával, 2 fő átadása mellett -, 2013. ja-
nuár 2. napja óta a Székesfehérvár Járási Gyámhivatal ügyintézője 
vagyok. Munkám során mindig is az emberek érdekét szem előtt 
tartva, jogszabályoknak megfelelően tevékenykedtem. A munka vi-
lágából megszerzett tapasztalatomra, tudásomra valamint az ön-
kormányzatnál eltöltött 22,5 évi gyakorlatomra alapozva célom 
Seregélyesen, a takarékos önkormányzati gazdálkodás mellett az 
Ügyfélbarát Hivatal megteremtése. 

„Jót, s jól ! Ebben áll a nagy titok(…)” 
                               (Kazinczy Ferenc)

Paudits Béla
Székesfehérváron születtem 1954-

ben. Az általános iskolát is itt végeztem 
el, majd a mezőgazdasági szakközépis-
kolai érettségi után a mezőgazdaságban 
helyezkedtem el.

A gyakornoki idő eltelte után telep-
vezetőként, majd törzsállattenyésztő-
ként dolgoztam.

Ezután benzinkutas, majd ősterme-
lő lettem. Az 1994. évi önkormányzati 

választáson Seregélyes Nagyközség polgármesterévé választottak, 
mely tisztséget  két választási időszakban láttam el 2002. október 
20.-ig.

A 2006. évi önkormányzati választásokon ismét nekem szavazott 
bizalmat a választók többsége, és 2010-ig polgármesterként tevé-
kenykedtem. A választások után éltem a kedvezményes nyugdíjazás 
lehetőségével.

Nős vagyok, két felnőtt fiam van, akik önálló családot alapítottak.
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Cseh Bognár Sándor
1938. július 17-én születtem Sere-

gélyesen. Apám Cseh Bognár Sándor. 
Anyám Zsilovics Julianna. Általános Is-
kolát Seregélyes-Szőlőhegyi iskolában 
végeztem el 1953-ban jeles eredmény-
nyel. Magasabb iskolai végzettségeim:

Mezőgazdasági technikus (1956) Szé-
kesfehérváron osztályelsőként jó ered-
ménnyel. Mezőgazdasági mérnöki (1960) 
jeles. Mérnök tanári (1963) jeles. Nö-
vénytermő és növényvédői kiegészítőit 

(1988) kiváló eredménnyel a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
Munkahelyeim: Pélpusztai Állami Gazdaságban Központi agronómus-
ként, 1960-1962 Jászapáti mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolában 
1963-1969, mint mérnök tanár Seregélyesi Szakmunkásképző és Szak-
közép Iskolában 1969-1998, mint  nevelő  tanár, mérnök tanár, igazga-
tó helyettes. Megnősültem 1961-ben. Nejem Sződi Gabriella, két gyer-
mekünk született. Katalin Rita és Sándor. Nejem 1989-ben meghalt. 
Társadalmi tevékenységeim: 1970–1989 tanácstag. 1994–1998 Sere-
gélyesi Önkormányzat és a Fejér Megyei Önkormányzat tagja. Jelenleg 
nyugdíjasként a Szőlőhegyi Nyugdíjasklub tagja vagyok.

Fekete József
Fekete József vagyok, 48 éves. Sere-

gélyesen az Ady Endre utcában lakom. 
Nős, egy fiúgyermek édesapja. Munka-
helyem a Sukorói Gémeskút Étterem,  
ahol rangidős felszolgálóként dolgo-
zom. Feleségem a Seregélyesi Pallag 
Élelmiszerbolt dolgozója. Fiam a Szé-
kesfehérvári Diófa vendéglő elismert 
szakácsa.

Szeretnék az önök jóvoltából képviselőként dolgozni, hogy élhetőbb 
községben éljünk együtt. Vannak terveim, elképzeléseim, de ezekről 
csak akkor tudok nyilatkozni, ha ismerem a község anyagi helyzetét, de 
tudom, hogy vannak olyan dolgok, ami nem csak pénz kérdése, hanem 
az akarat és az összefogás erejével megvalósítható. Ehhez kérem az 
Önök szavazatát és támogatását!

Horváth Attila
 Horváth Attila, 37 éves, nős, két 

gyermekes családapa vagyok. 
Születésem óta Seregélyesen élek 

családommal. Az általános iskolát is itt 
végeztem, majd tanulmányaimat Szé-
kesfehérváron folytattam.

15 évig dolgoztam a távközléstechni-
kában, jelenleg az Alba Volán Zrt. hely-
közi személyszállításán dolgozom. 

Alapító tagja vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom 
seregélyesi alapszervezetének.

2010 októberében külsős tagja lettem az önkormányzat ügyrendi 
bizottságának, megválasztásom esetén ezt a munkát szeretném foly-
tatni, amennyiben megtisztelnek bizalmukkal.

Horváth Péter
Horváth Péter vagyok 55 éves, 25 

éve vállalkozó. Seregélyesen születtem, 
nős vagyok, 2 gyermekünk van. Fele-
ségem Ildikó, itt dolgozik a községben 
az orvosi rendelőben, mint körzeti 
ápolónő. 

A vállalkozásom egy személyszállí-
tással foglalkozó B.T., melynek az ügy-
vezetője vagyok. Ennek köszönhetően 

tudom támogatni a labdarúgókat, a nyugdíjasokat, az iskola és az 
óvoda kirándulásait is. 

A lakosság problémáit, gondjait szívesen meghallgatom és köz-
vetítem a testület felé. 10 éve képviselőként tevékenykedem, és ha 
továbbra is bizalmat és lehetőséget kapnék, a következő öt évben is 
szívesen képviselném a településünkön élőket. 

Horváthné 

Hidasi Anita

Horváthné Hidasi Anita vagyok, 
1973-ban születtem Székesfehérváron.  
Építőipari technikusi végzettséggel 
rendelkezem, 1998 óta az építőipar-
ban dolgozom.  Jelenleg egy építőipari 
kereskedelmi cégnél vagyok projekt 

koordinátor. Közel 21 éve élek Seregélyes-Szőlőhegyen, férjemmel  
Horváth Lászlóval és két felnőtt gyermekemmel,akik közül Dávid 
fiam a budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnök hallgatója, Bence 
fiam pedig  rendvédelmi érettségi utáni OKJ-s képzését végzi.

Közösségi munkát évek óta végzek, falu rendezvényeken szabad-
idős programokon családommal rendszeresen részt veszünk, segítő 
és szervező feladatokat látunk el. Fontos szerepet töltöttünk be 
a szőlőhegyi éjszakai figyelőszolgálatban, illetve fontos  számomra, 
hogy  a hagyományőrző csoport tagjaként részt  vettem és vegyek a 
közös munkában, szüreti felvonulásokon, idősek napján.

Fontosnak tartom a közösség működését.Képviselőként  a 
helyi közösség erősítését tartanám az egyik legfontosabb felada-
tomnak, hiszen éppen ez az a terület, ahol a legnagyobbat lép-
hetjük előre, s a település további fejlődése nehezen képzelhető 
el e nélkül. Minden egyéni erőfeszítés elenyész, ha a közösség 
maga nem működik együtt, ha nem érdekli a környezete, a lakó-
helye rendje, tisztasága, fejlesztése. Meg kell tanulnunk a közösen 
elfogadott célok érdekében együtt dolgozni. A közösségépítés 
érdekében fontosnak tartom: közös rendezvények, programok 
szervezését, a szabadidős tevékenységek, sporttevékenységek 
erősítését, a gyermekek esélyeinek, körülményeinek javítását.
Hiszek, és biztos vagyok abban, hogy közösen munkálkodva, 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI JELÖLTEK
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Önökkel együtt, összefogva, minden ellenségeskedést félretolva, 
előrébb léphetünk!

Fontosnak tartom a rend és a közbiztonság fenntartását és a pol-
gárőrség összefogásával nagyobb gondot tudunk fordítani a bizton-
ság megőrzésére,az idősek védelmére. Ahhoz, hogy ezek megvaló-
sulhassanak, az Önök bizalmára és segítségére van szükségem.

Horváth-Ott Mária
Horváth-Ott Mária, 36 éves, két gyer-

mekes családanya vagyok.
Születésem óta Seregélyesen élek. 

Az általános iskolás éveimet Seregé-
lyesen töltöttem, majd Székesfehér-
váron jártam gimnáziumba.  Felsőfokú 
végzettséget pénzügy – munkaügyből 
szereztem. Munkahelyemen is e szak-
területen dolgozom. 5 éve vagyok 

tagja a Jobbik Magyarországért Mozgalomnak. Ez év júniusában 
pedig helyi elnökké választottak.

2010 októberében a polgármester felkérésére külsős tagja let-
tem az önkormányzat pénzügyi bizottságának. Az itt megkezdett 
munkát szeretném folytatni képviselőként, amennyiben megtisz-
telnek bizalmukkal.

Hosszú József
Hosszú József vagyok, születtem 

1954. 12.25. Sárosd. Családi állapotom 
nős, feleségem Szűcs Mária Ilona. Két 
gyermekem van József és Edina, 5 uno-
kám. Seregélyes- Szőlőhegyen lakom az 
Öreghegy 30/A alatt. 

Foglalkozásom: nyugdíjas. Tevékeny-
ségeim: Velence-tó környéke ÁFÉSZ 
küldötteként tevékenykedem évek óta 

és a Coop tagja vagyok. Seregélyes –Szőlőhegyen 1975 óta élek és 
szívemen viselem a falunk sorsát. Seregélyes és Szőlőhegy lakosait 
jól ismerem és jó kapcsolatot tartok idősekkel és fiatalokkal egy-
aránt. Képviselő jelöltként szeretném segíteni a falunk boldogulá-
sát, lakosait egyaránt.

Kardos Józsefné
Kardos Józsefné vagyok 1961 03.12-

én születtem. Seregélyes -Szőlőhegyi 
lakós voltam 1985-ig akkor költöztünk 
Seregélyesre. Férjem Kardos József te-
herfuvarozó, 37 éve házasodtunk össze, 
gyermekeim: Róbert és Dávid.

Iskoláim: irodavezető, képesített 
könyvelő, vállalati tervező és statiszti-
kus, női szabó.

Mindegyik szakmámban aktívan dolgoztam. Jelenlegi munka-
helyem Seregélyesen a Sereg Szépségházban van, melyet egy kis 
csapat segítségével férjemmel hoztunk létre. Itt, mint varrónő 
tevékenykedem. Nagyon szeretem a munkámat, régi álmom volt, 

hogy egyszer ezt fogom csinálni a vendégeim legnagyobb meg-
elégedésére.

Szeretném, ha a falum fejlődésének elősegítésében én is aktívan 
részt vehetnék, ezért jelentkeztem képviselőnek. 

Mottóm: 
fogjunk össze együtt, egy élhetőbb faluért!

Karkóné 

Lukácsy Marianna
Karkóné Lukácsy Marianna vagyok, 

1958-ban Csornán születtem. 1981-
ben Egerben földrajz-testnevelés sza-
kos diplomát szereztem. 1983-ban 
férjhez mentem Karkó Ferenchez, és 
Seregélyesre költöztünk. 

31 éve tanítok a helyi általános is-
kolában. 3 gyermekünk született: Tímea, Péter és Balázs.1999-ben 
rajztanári diplomát szereztem Kaposváron. Közben, és azóta is, fo-
lyamatosan képezem magamat: gyógytestnevelés, médiaismeret, kü-
lönféle edzői képesítések, melyek közül a tollaslabda sportágban az 
utánpótlás válogatott mellé keretedzőnek  kértek fel. Több alkalom-
mal országos és nemzetközi tollaslabdaversenyeket is rendeztem. 
Tanítványaim sok diákolimpiai és magyar bajnoki címet szereztek. 
Jelenleg is hatan a válogatott keret tagjai.

Sokoldalú iskolai munkám mellett mindig is igyekeztem a faluért 
dolgozni, részt venni a szépítésében, a fejlesztésében. Szeretnék még 
többet tenni a falu érdekében!

Kiss Ferenc
Kiss Ferencnek hívnak. 1972-ben 

születtem Székesfehérváron, azóta Se-
regélyesen élek. 1996-ban nősültem, 
két gyermek édesapja vagyok.

Tanulmányaimat a Seregélyesi Álta-
lános Iskolában kezdtem. Középiskolai 
tanulmányaimat ugyancsak Seregélye-
sen a 319. számú Ipari Szakmunkáskép-
ző Intézetben folytattam, ahol mező-

gazdasági gépszerelő végzettséget szereztem. 1989. évtől 1991. évig 
sorkatonai szolgálatot teljesítettem. 1991-től 2003. évig az Állami 
Közútkezelőnél autószerelőként dolgoztam.2003-tól  mezőgazda-
sági vállalkozóként tevékenykedem.

Megválasztott önkor-
mányzati képviselőként, 
a vállalkozásomban és 
a tanulmányaim során 
megszerzett tudásomat, 
tapasztalatomat a válto-
zás jegyében, Seregélyes 
és a közösség javára for-
dítom. 
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Kovács Andrea
Kovács Andrea vagyok, Seregélyes-

Szőlőhegyen élek, egy gyermek édes-
anyja. Jelenleg Magyarország egyik 
legnagyobb független pénzügyi tanács-
adó-közvetítő vállalatának a munka-
társa vagyok – többéves értékesítési 
tapasztalat, ügyfelekkel való kapcsolat-
tartás, pénzügyek és kintlévőségek ke-
zelése, valamint ügyintézői munka-
körben adminisztrátori, gazdasági, 

finanszírozási ismeretekkel rendelkezem. Seregélyes közösségi éle-
tébe eddig az éjszakai járőrözésben, valamint a hagyományőrző – 
falunap, bál megrendezésén keresztül kapcsolódtam be. Az eddigi 
tapasztalataimat és ismereteimet szeretném a településünk javára 
fordítani.

Ladányi László
1963-ban születtem. Általános is-

kolai tanulmányaimat Seregélyesen 
végeztem,majd mélyépítő technikus 
végzettséget szereztem Székesfehérvá-
ron. 1986-ban megnősültem és felesé-
gemmel itt telepedtünk le. Feleségem a 
helyi szakképző iskolában tanít. Jelenleg 
is itt élünk három fiunkkal.  

1992 óta egyéni vállalkozóként te-
vékenykedek. 2006-ban és 2010-ben is képviselőnek választottak.
Mindkét ciklusban a pénzügyi bizottságban dolgoztam.  Munkám 
során döntéseimmel mindig a seregélyesi emberek érdekeit próbál-
tam képviselni. Következő ciklusban is szeretném munkámat foly-
tatni és ehhez kérem az önök támogatását. 

Mohari Istvánné
Mohari Istvánné (Kiss Katalin) szü-

letésem óta Seregélyesi lakos vagyok. 
1951.12.08 -án születtem. 1970 -ben 
szereztem általános ápolónői oklevelet 
1970-1978 Júl.31-ig aszékesfehérvári 
kórházbaleseti intenzív, baleseti osztá-
lyain és az ambulancián dolgoztam.

1978 aug.1től 1996 ig. Községünkben 
/kezdetben Szőlőhegyen/ majd bent a 

faluban körzeti ápolónőként teljesítettem szolgálatot. Ezen időszak 

alatt 1994-1995-ben körzeti ápolónői szakvizsgát tettem. 1986-
1996-ig a községi Vöröskereszt Alapszervezetet vezettem felkérés-
re. 1986-1996 ig a helyi szakképző iskolában iskola nővérként, és a 
Vöröskereszt közúti elsősegélynyújtó oktatójaként tevékenykedtem. 
1990-1996 szeptemberibenfelkérésre önkormányzati képviselőnek 
indultam és végig képviselőként tevékenykedtem a szociális, kulturális 
és sport bizottságban. 

1996 októbertől 2008 decemberi nyugdíjazásomig, Székesfe-
hérváron körzeti ápolónőként dolgoztam. 2006 ban. felkérésre 
ismét elvállaltam a Községi Vöröskereszt Alapszervezet vezetését, 
melyazóta folyamatos. 2010 ben felkérésre jelentkeztem önkor-
mányzati képviselőnek, a képviselői szavazatszámot nem értem el, 
de beválasztottak a szociális, kulturális és sport bizottság tagjának, 
mely feladatot a mostani ciklus végéig láttam el.

Érdemeim: 1983. Egészségügyi Miniszteri dicséretben részesül-
tem. 1996-ban a  Magyar Vöröskereszt Bronz fokozatú, majd 2008 
májusában az Ezüst fokozatú kitüntetést vehettem át, mely közsé-
günk lakóinak odaadó munkája nélkül nem valósulhatott volna meg, 
így ez közös érdemünk. 2014. felkérésre indulok ismét képviselőnek

Célom: az elmúlt 4 év tapasztalatait felhasználva a szociális, ku4l-
turális és sport bizottság képviselőjeként teljesen új alapokra he-
lyezni ennek a bizottságnak a működését, melyhez az önök támoga-
tása, segítsége nélkülözhetetlen.

Nagy István
1988. február 14-én, Székesfehérvá-

ron születtem. Seregélyesen élek, itt 
jártam általános iskolába. Érettségit a 
Székesfehérvári I. István Kereskedelmi 
és Közgazdasági Szakközépiskolában 
szereztem kereskedelmi és közgazdász 
szakon. Diplomát Dunaújvárosban, 
gazdálkodási és menedzsment szakon, 
pénzügy és adózás szakirányon kaptam. 

Közgazdasági, pénzügyi képesítésemet a mai napig gyakorlom, hiszen 
2006 óta Székesfehérváron a Diego szőnyegáruházban dolgozom. 

A falunk életében aktívan részt veszek immár egy évtizede. Kez-
detben hangtechnikai feladatokat láttam el, majd ez kibővült prog-
ramszervezéssel. Több programot is szerveztem, s a mai napig részt 
veszek a mindenkori programok lebonyolításában. A községi vörös-
kereszt és a színjátszó kör munkáját, koordinálását jelenleg is segí-
tem, támogatom. 2013 júliusában a művelődési házban működő In-
tegrált Közösségi Szolgáltató Tér vezetője lettem. Nagyon szívesen 
csinálom, hiszen munkáim során sok emberrel találkozom, akiknek 
ismerem örömeit, bánatait, gondjaikat, véleményüket. Lehetősége-
imhez képest próbálok is segíteni a rászorultakon, kisebb nagyobb 
problémáikon. 

A munkám során igyekszem következetes lenni, önmagamat adni. 
Az erőm két dologból táplálkozik: hitből és abból, hogy szeretem, 
amit csinálok. Fiatal korom ellenére amennyiben bizalmat kapok 
az idei választáson független képviselő jelöltként, úgy ígérem, hogy 
lelkiismeretem szerint lendületesen és kitartóan fogom képviseli a 
község és a lakosság érdekeit.

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

(Babits Mihály)
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Pál Dénes Zsófia
Pálné Dénes Zsófia vagyok. 1980 jú-

nius 17-én születtem.
Szüleim: Kőhalmi Zsófia és Dénes 

Ferenc Óvodába és általános iskolába 
is itt jártam Seregélyesen.

Majd Székesfehérváron a Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Szakkö-
zép és Szakmunkásképző iskolában 
szereztem élelmiszer- és vegyiáru 

kereskedő szakmát.  A szakmámban dolgoztam egészen a lányom 
születéséig.  Majd családcentrikusabb munkabeosztás reményében 
váltottam, és jelenleg a Swedex Hungária Kft.-nél dolgozom.

2003-ban mentem férjhez Pál Attilához, és még ez év ősszel szü-
letett meg,  lányunk: Zsófika.

Azért szeretnék képviselő testületi tag lenni, hogy ily módon 
a lakosok érdekeit és igényeit figyelembe véve én is tegyek va-
lamit a faluért.

Pinke Péter
Pinke Péter vagyok, 41 éves, nős, 3 

gyermek édesapja. Születésem óta Se-
regélyesen élek. Szüleim, és nagyszüle-
im is seregélyesi lakosként élnek,éltek.
Tanult szakmáim; vadász- vadtenyésztő, 
kereskedő- boltvezető, gazdasági mér-
nök. Az élelmiszer kereskedelemben 
dolgozom 15 éve. Jelenleg a dunaújvá-
rosi Interspar vezetője vagyok.

Az elmúlt 4 évben vállalkozóként Seregélyesen elindítottam az 
Idesüss látványpékséget, üzemeltetem az Általános iskola büféjét, és 
karácsonyi fenyőárusítással is foglalkoztam. Nagycsaládos apukaként 
lokálpatriótaként, gazdasági szakemberként, szeretnék felelős dön-
téshozója lenni községünknek a következő években.

Sajtos József
Sajtos József, 48 éves, nős, két gyer-

mekes tanárember vagyok. Általános 
iskolás éveimet Seregélyesen töltöt-
tem, míg gimnáziumi tanulmányaimat 
Székesfehérváron végeztem. Felsőfokú 
végzettséget Szombathelyen, Szegeden 
és Székesfehérváron szereztem.

Első, s eddig egyben utolsó munka-
helyem a helyi általános iskola, ahol 

természetismereti tantárgyakat tanítok. 12 éve vagyok az intéz-
mény igazgatója.  Tanári tevékenységem mellett rengeteg pályázat 
megírásában, megvalósításában vettem részt. Közreműködésem-
mel több beruházás és program valósult meg Seregélyesen és a 
környező településeken. Aktívan részt veszek a falu civil életének 
szervezésében is.

Képviselői munkámat az elmúlt 12 év aktív tevékenységéhez 
hasonlóan /2002 óta vagyok önkormányzati képviselő/ szeretném 
folytatni a falunk érdekében a következő képviselői ciklusban is, 
amennyiben ismét megtisztelnek bizalmukkal.

1976 –tól a közszolgálatban
Kolleganőnk, Dani 

Gyuláné (Eti) 2014. au-
gusztusától élvezi a meg-
érdemelt nyugdíjas éveit. 
1976-ban döntött úgy, 
hogy a közigazgatásnak, 
lokálisan seregélyesnek 
szenteli munkásságát. 

Megszakítás nélkül, az akkori Nagyközségi Tanács VB. Szak-
igazgatási Szervénél, majd a rendszerváltás szellemében lét-
rehozott Polgármesteri Hivatalnál dolgozott. 

Nehéz területen végezte munkáját, amely mind határozott-
ságból, mind megértésből rendkívüli követelményeket támasz-
tott elé. Ez a terület az ügyfelek szemszögéből nézve a nem-
igen kedvelt adóigazgatás. Számos adónemmel foglalkozott, 
ezek voltak a Köfa, házadó, földadó, ebadó, boradó, iparűzési 
adó, a végrehajtások és még sorolhatnánk. Irigylésre méltó hig-
gadtságról tett tanúbizonyságot a krízishelyzetekben is. Vezetői 
bármikor támaszkodhattak szakértelmére, tudására, megoldó 
készségére, alappillére volt a helyi adóigazgatásnak.

Százszor megköszönni is kevés, mit alkotott a két dolgos kéz.

Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll,
s a búcsúzó útitárs
más vonatra száll.

Az idő vonatán
lassan döcög tovább,
s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj,
ahogy elfutott – az ifjúság.

Az ember a múltba
ezerszer visszanéz,
s szeretné újraélni
mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt,
s megállítaná
a legszebb perceket,
de az idő kerekét
megállítani nem lehet.

Amilyen hosszú volt az út,
annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll,
úgy válik múlttá a jelen,
míg pirkad a hajnal,
a jövő csak sejtelem.

Horváth Károly 
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A méhnyak rák
megelőzhető

Ismert tény, hogy a rákos megbetegedések vi-
lágszerte több millió áldozatot követelnek min-
den évben. Azt már kevesebben tudják, hogy a 
45 év alatti nők körében a második leggyakoribb 
daganatos betegség a méhnyak rák. Magyarorszá-
gon évente több mint 1000 nő betegszik meg és 
mintegy 10 000 méhnyak rák - megelőző műtétet 
végeznek el – pedig a ráknak ez a fajtája ma már 
védőoltással és szűréssel az esetek többségében 
megelőzhető.  A méhnyak rákot 99%-ban a Humán 
Papilloma Vírus (a továbbiakban: HPV) rákkeltő tí-
pusai okozzák. 

Azokban az országokban is elfogadják, és széleskörűen támogat-
ják a HPV elleni védőoltást, ahol a nemzeti méhnyak rák szűré-
si program jól működik, és a méhnyak rák okozta megbetegedés 
és halálozás alacsony. Felismerték ugyanis, hogy a szűrési program 
mellett a HPV elleni oltás, mint megelőzési eljárás, hosszútávon a 
méhnyak rák eltűnéséhez vezethet. 

A védőoltás semmilyen körülmények között nem okozhat HPV 
fertőzést vagy méhnyak rákot, ugyanis nem tartalmazza a vírus örö-
kítő anyagát, csak az immunrendszert képes aktiválni a vírus ellen.

Hazánkban, helyi kezdeményezésre, önkormányzatok által támo-
gatott kampányoltások indultak el, amelynek keretében az önkor-
mányzatok 13-14 éves lányok oltásához nyújtottak anyagi segítséget. 
Több - főleg a tehetősebb nagyvárosok - önkormányzata vállalta, 
hogy támogatja az oltások beadását. A védőnői szolgálat az oltás 
fontosságát felismerve kezdeményezte, hogy Seregélyes Önkor-
mányzata is vállaljon anyagi áldozatot a fiatalok érdekében. 2009 
óta a mindenkori Önkormányzat anyagi helyzetétől függetlenül 

hozzájárult a HPV elleni oltóanyag biztosításához. Már több,  mint 
100 család élt ezzel a lehetőséggel és kaphatták meg a méhnyak-
rák megelőző védőoltást önkormányzati támogatással. Országos 
viszonylatban egyedülálló teljesítmény ez, egy kis településtől. 

Az állam a méhnyak rákos megbetegedések és halálozások csök-
kentése érdekében, a 2014/2015-ös tanévtől biztosítja a HPV-
fertőzés ellen a két adagból álló oltási sorozattal védelmet nyújtó 
Cervarix oltóanyagot.  A 2014-ben bevezetendő HPV elleni önkén-
tes védőoltást első alkalommal azok a lányok kaphatják meg isko-
lai kampányoltás keretében, akik betöltötték a 12. életévüket és az 
általános iskola 7. osztályát a 2014/2015-ös tanévben végzik. Akik 
7. alatti osztályokba járnak a következő években kapják meg az ol-
tást. Ahhoz, hogy a védettség kialakuljon, két oltásra van szükség 6 
hónap különbséggel.  A védettség kialakulásához mindkét adag be-
adására szükség van. Kutatások bizonyították, hogy a méhnyak rák 
kialakulása ellen a 15 éven aluliak körében a HPV vakcina két dó-
zisa is megfelelő védelmet nyújt. A 9-14 éves lányok körében a két 
dózisból álló sorozat az oltásokat 5-7 hónap különbséggel beadva 
ugyanolyan védettséget biztosít, mint a három oltásból álló sorozat 
a 15 éven felüliek körében. A 15 évesnél idősebbek esetén viszont 
továbbra is a három oltásból álló oltási sémát kell alkalmazni.  

 A seregélyesi jelenleg 8. osztályos lányok önkormányzati támo-
gatásának kidolgozása folyamatban van. Minden remény meg van rá, 
hogy ők sem maradnak ki a programból.

Azok a felnőtt hölgyek, akik eddig még nem részesültek 
HPV elleni védőoltásban most kedvezményesen juthatnak 
hozzá az oltásokhoz:  A Cervarix vakcina ajánlott, kedvez-
ményes bruttó fogyasztói ára 2014. augusztus 1-jétől dec-
ember 31-ig 17.900 Ft/adag. Az ár gyógyszertáranként eltérő 
lehet.

Védőnői Szolgálat

Kedves Szülők!
Újra várjuk a Baba-Mama Klub 

összejövetelein a közösségbe még 
nem járó gyermekeket és szüleiket.

Ha kellemes, hasznos időtöltést keres.
Ha szeretne találkozni hasonló életkorú gyermekek-

kel és szüleikkel.

Klubunkban dalokkal, versekkel, sok mozgás és kéz-
ügyességet fejlesztő játékkal, szakemberekkel, kelle-

mes beszélgetésekkel várjuk.

Helyszín:
Seregélyesi Óvoda, Pillangó csoport

Időpont: kéthetente szerdán 15.30-17 óráig

Első alkalom: 2014.10.01. délután
Szőlőhegy Óvoda 

Időpontok: október 22. 15.30-17 óra között
november 19. 15.30-17 óra között
december 17. 15.30-17 óra között

A további alkalmakat 
a szőlőhegyi csoport megbeszéli.

                        Védőnői Szolgálat
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„Mosoly-tábor”
Seregélyes Pelikán-Ház 

A budapesti Csillagház Általános Iskola kerekesszékes tanulói im-
már második alkalommal táboroztak a seregélyesi Pelikán-Ház erdei 
iskolában. A tavalyi nyári tábor, melynél az erdei iskola térítésmen-
tesen fogadta diákjainkat és azok kísérőit rendkívülinek hatott az 
életünkben. Nem csoda hát, hogy idén mind a két táborunkat a 
Pelikán-Házban töltöttük. Az erdei iskola vezetője, Ferencz Klára 
és segítői, szakmai partnerei idén is mindenben maximálisan a se-
gítségünkre voltak, nélkülük nem jöhetett volna létre a tábor újra. 
A számos kedves felajánlást és a kitartó és lelkes munkát ezúton 
is szeretnénk megköszönni. Színesebbnél-színesebb programok-
ban volt részünk. A tábor a gyermekek számára biztosított minden 
olyan lehetőséget, amely hozzájárul életük színesebbé varázsolásá-
hoz, környezetünk minél alaposabb megismeréséhez, testközeli él-
mények átéléséhez, mivel mindez akadályozottságuk révén nagyon 
korlátozott. Programjaink része volt, a közeli Madárdal-tanösvény 
felfedezése, madárgyűrűzés, Trupka Zoltán és kollégája Papp László 
csillagászati előadása, Székesfehérvári kirándulás. A Velencei tavat az 
agárdi Napsugár Strandon ízleltük meg ahol az ügyesebb gyerekek 
kipróbálhatták a kenuzást Simon György  közreműködésével és 

este egy alkonyati hajókázás volt a program.  Átnéztünk a Farm Zrt  
tehenészetébe, ahol a gyerekek testközelből láthatták az állatokat. 
Részt vettünk kutyaterápiás foglalkozáson is. Nagyon jól éreztük 
magunkat és ismét hatalmas élményekkel lettünk gazdagabbak mind 
a két tábor során. Mindenhol nagyon kedves emberekkel találkoz-
tunk, akik nélkül nem jöhetett volna létre ennyi szuper program. Ez-
úton is szeretnénk nagyon szépen megköszönni minden közremű-
ködő segítségét. A Napsugár Strand dolgozóinak szeretnénk külön 
köszönetet mondani az összegyűjtött adományért. Nagyon hálásak 
vagyunk Mindenért!

Bízunk benne, hogy jövőre is találkozunk! 

Újra egy év várakozás
Tízenegyedik alkalommal láttuk vendégül a daganatos 

gyermekeket a Pelikán- ház Erdei Iskolában. Szavakkal talán 
nem is leírható mindaz, amit ilyenkor egymásnak adunk és 
egymástól kapunk. Szívek nyílnak meg, ölelések, mosolyok, 
megértő pillantások, barátságok, segítséget adó kezek és 
emberek áradata öt hihetetlen rövidnek tűnő nap alatt, ami 
a lelkünkben mély, semmihez nem fogható nyomot hagy. 

Félreértés ne essék! Nincs ehhez fogható jó hangulatú tábor a 
teljes szezon alatt az iskola életében. Boldogság, nagy nevetések, ha-
talmas beszélgetések és aktív programokban való részvétel. Ez az 
esemény helyszínéül szolgál azon gyermekek megismerkedésének, 
akik már megélték a betegséget és annak velejáróit, vagy akik már 
mindezt maguk mögött tudhatják és visszajáró segítőkké váltak az 
évek során. Tökéletes találkozás. A barátságok, amik szövődnek a tá-
bor után tovább élnek. Hiszen ki is tudhatna jobban segíteni. Ebben 
a csodálatos öt napban nem hangzott el egyetlen hangos szó, nem 
maradt segítség, mosoly és megértés nélkül egyetlen szereplő sem. 
És nem maradt szem szárazon a búcsúzáskor.

Jövő nyáron újra szervezzük, mert nem telhet el nyár enélkül a tábor 
nélkül. Így lesz, látva és tapasztalva ennek az eseménynek a fontosságát, 

mely már fogalommá vált a gyerekek között “A Seregélyesi tábor”.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a résztvevő gyerekek és 

kísérők nevében mindazon embereknek, szervezeteknek, akik miatt 
ez a tábor évről évre létrejöhet a kezdetektől mostanáig. Számta-
lan dolog változott 11 év alatt, ez a program mégis mindenkinek a 
szíve csücske. Rengeteg segítség érkezett az évek alatt különböző 
formákban. Nem sorolnék neveket, mert nem férne el az újságban 
mindannyiunk örömére. Nem is ezért adunk újra és újra, hanem 
mert szükségét érezzük és ez jól van így.

(egy szereplő)

SIKERES ÚJRAÉLESZTÉS
SEREGÉLYESEN

Augusztus 11-én déli egy óra körül súlyos baleset történt Seregé-
lyesen: egy útépítésen dolgozó kamionsofőrt nagyfeszültségű áram-
ütés ért a Nagyköz-Selymes utca sarkán. Szerencsére a baleset kö-
zelében tartózkodott Horváth Sándor polgármester úr, aki azonnal 
telefonált a mentőknek, majd nekem. A gyermekorvosi rendelőből 
három perc alatt értem ki a helyszínre, ahol drámai kép fogadott: 
az áramütött embernek se légzése, se keringése nem volt és szil-
vakék színű volt az arcszíne. Azonnal megkezdtem az újraélesztést: 
a mellkas kompressziót és az ambu-lélegeztetést. Szerencsére az 
újraélesztésnél segítőtársam akadt, Förhécz Gábor úr személyében. 
Mintegy tíz percnyi újraélesztés után kiértek a mentők Fehérvárról, 
defibrillálták a beteget, mire a keringése, szívritmusa visszatért, a 
légzése viszont nem. Egy hétig feküdt a kórház intenzív osztályán a 
beteg, ahol állapota fokozatosan javult, egy hét után otthonába tá-
vozhatott. A kórházban megtudtam, az utóbbi időben három súlyos 
áramütés történt Fejér megyében, és a mi betegünk az egyetlen, aki 
- hála Istennek – túlélte a 30 000 Volt áramütést.

Dr. Horváth Tibor
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KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a lakos-

ságot, hogy 2014. július 1. nap-
jától a Sárvíz Szociális Intéz-
ményfenntartó Társulás által 
működtetett Sárvíz Szociális 
Szolgáltató Központ vette át a 
településen az alábbi szolgálta-
tások ellátását:

• Idősek Klubja
• Házi segítségnyújtás
• Szociális étkeztetés
• Gyermekjóléti Szolgálat
• Családsegítő Szolgálat

Az alábbi elérhetőségeken készségesen állnak munkatársa-
ink rendelkezésükre:

• Cím: 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
 (régi gyógyszertár épülete)
• Központi tel.: (06-22) 622-056
• Intézményvezető: (06-30) 585-83-01
• Szakmai vezető: (06-30) 585-82-86

Hamvas Bálint
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

Seregélyesi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

TÁBORI ÉLMÉNYEK
A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ Gyer-

mekjóléti- és Családsegítő Szolgálata révén idén 
nyáron augusztus 3 és 8 között, az Erzsébet-prog-
ram keretein belül 22 seregélyesi gyermek tábo-
rozott Zánkán. A közelmúltban felújított szálláshe-
lyen 3 és 8 ágyas, saját fürdőhelyiséggel rendelkező 
szobákban kerültek elhelyezésre a táborlakók, va-
lamint napi ötszöri étkezésben részesültek.

A strandolásra fordított időt a változékony időjárás nagyban befo-
lyásolta, de az Erzsébet Tábor szervezői által biztosított programok 
színessé tették a hetet. A gyerekek különféle sport-, illetve kulturális 
rendezvényen vehettek részt – többek közt gyakorolhatták a vers-
írást, a különböző kézműves foglalkozásokat, valamint könnyűzenei 
koncertet is megtekintettek. A Kalandpark állomásain kipróbálhat-
ták a célba dobást, a drótkötélpályát és a falmászást is. A Tábori 
Olimpián kiválóan szerepeltek a gyerekek, melynek eredményeként 
váltófutásban harmadik helyen végzett a Csincsi Barbara – Pompor 
Ádám – Varsányi András – Zsilovics Adrián négyes, valamint szintén 
harmadik lett Mohai Melinda kislabdahajításban. A Ki-mit-tud? vetél-
kedőn több mint 500 néző előtt, Lantos Nikolett és Sándor Patrícia 
bátran adták elő táncos produkciójukat.

A tábor záró estjén tartott discoban jókedvvel szórakoztak 
együtt a fiatalok, majd búcsúztak el az új barátoktól.

 A gyerekek és a kísérők utaztatását Seregélyes Nagyközség Ön-
kormányzata biztosította, melyet ezúttal is hálásan köszönünk!

Hamvas Bálint
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

Seregélyesi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

M E G H Í V Ó
Szeretettel meghívjuk Önt és 

kedves családját, Seregélyes szülöttje:

HEKKEL ARANKA író,- költő,- festő
2014. október 10-én (pénteken)

16 órai kezdettel
a Seregélyesi Művelődési Házban tartandó

KÖNYVBEMUTATÓJÁRA,
valamint

„A festészet szépsége” című
FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSÁRA

Hekkel Aranka, az írásait:  
Tóth-Hekkel Arany néven publikálja
Az írónővel Király Lajos író, költő, 

műfordító beszélget, aki a Budapesti Krúdy Gyula
Irodalmi és Művészeti Kör elnöke,

a Magyar Kultúra Lovagja
Közreműködnek az írónő művésztársai, barátai 

és a Seregélyesi Általános Iskola diákjai
A könyvbemutató és a festménykiállítás

megrendezését lehetővé tette és segítette:
Seregélyes Nagyközség polgármestere:

Horváth Sándor és
a község vezető testülete

HIRDESSEN
A KISBÍRÓBAN!

Lakossági: (bruttó) 20Ft/szó
Vállalkozói: (bruttó) 40 Ft/szó

A hirdetést az önkormátnyzat pénzügyi 
csoportjánál lehet leadni.
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SZÉPKORÚAK SEREGÉLYESEN
Egyre gyakrabban, sőt most egyszerre két 

szépkorú lakost is köszönthettünk településün-
kön. Reményeink szerint ezek az ismétlődések 
egyben azt is jelzik, hogy nő az itt élő emberek 
átlag életkora.

Az 1924-ben született Nagy Jánosné, Ica néni 1947-ben került Se-
regélyesre, előtte Maroshévizen lakott, majd Miskolcon volt egy te-
hetős családnál német nevelőnő. Amikor kitört a II. világháború az 
alkalmazói elmenekültek a városból, de ő nem tartott velük. Férjhez 
ment és megszületett első gyermeke. Három év után elváltak, s a 
kisfiúval Ica néni Seregélyes- Szőlőhegyre költözött a nagybátyjához. 
Itt ismerkedett meg második férjével, két lányuk született. Az időseb-
bek talán még emlékeznek a „Krausz kisasszonyok” házára, amely a 
mai művelődési ház helyén állt. Oda költözött a család albérletbe. 
Amikorra bontásra került ez a régi épület, addigra fölépítették mai 
otthonukat a Vasút utcai családi házat az 1950-es évek közepén.

Meglepődve hallgattam élettörténetének azt a részét, hogy 
amikor gyermekei kezdtek iskolába járni Ica néni akkor vett a 

kezébe először magyar nyelvű könyvet. Mert ugyan beszélni tu-
dott, de az olvasást a gyermekei segítségével az iskolás könyvek-
ből tanulta meg.

Így élt együtt szeretetben, megértésben a család, majd amikor 
„kirepültek” a gyerekek férjével együtt tartották rendben a házat, 
a kertet, várták haza fiúkat és két lányukat a hat unokával és négy 
dédunokával. Egyszer csak vége szakadt ennek a szép idillnek. Férje 
meghalt, de ő 80 éves koráig még tartotta a megszokott rendet, mű-
velte a kertet, virág borította az udvart. Egyszer csak ennek is vége 
lett. Három egymás utáni agyvérzés maradandó károsodást okozott 
és szó szerint ledöntötte Ica nénit. Alig tud járni, beszéde akadozó 
lett, de az emlékezete megmaradt. 

Ekkor döntött úgy kisebbik lánya, Klárika – vagy ahogyan a falu-
ban a legtöbben szólítják: Babika – és férje, hogy föladják fehérvári 
lakásukat és Ica nénivel lesznek. Mondhatnánk, hogy elég nagy áldo-
zat, de ők nem tartják annak. Olyan határtalan szeretettel, gondos-
kodással veszik körül, hogy az már példa értékű. Érzi ezt Ica néni 
is, ha szavakkal nem is tudja kellően kifejezni, de hálás tekintete, 
kézmozdulatai mindent elárulnak. 

Arra a kérdésemre, hogy vajon 90 évesen is eszébe jutnak-e még 
német szavak, Babika azt meséli, hogy álmában folyamatosan németül 
beszél és ha jó kedve van megpróbál németül énekelni. Amíg beszél-
gettünk néha ő is megszólalt, ma is finom, szép vonásai megnyugvást, 
békét sugároznak. Betegen is minden érdekli, szereti tudni mi törté-
nik körülötte. Szavazni is mindig menni akar és gyermekei el is viszik. 

E jeles évfordulón Orbán Viktor miniszterelnök emléklappal kö-
szöntötte mindkét 90 éves szépkorút, melyen ez áll:

„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tisz-
teletünket és hálánkat.

Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és to-
vábbi boldog éveket!

Tisztelettel: Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke”
Horváth Sándor polgármester és Horváth Károly jegyző szemé-

lyesen adta át az emléklapot és a virágcsokrot. 
Mi is kívánunk sok-sok ilyen évfordulót, jó egészséget és örömteli 

napokat mindkét ünnepeltnek.
-kovács e.-

90 ÉVES SZÜLETÉSNAPOST KÖSZÖNTÖTTÜNK
A Szőlőhegyi Aranyeső Nyugdíjas Klub tagjai júliusban 

köszöntötték a 90. születésnapját ünneplő Kondor István-
né Mariska nénit. Ő a nyugdíjas klub legidősebb tagja. A 
mai napig minden rendezvényünkön részt vett, a műso-
rokban régi magyar nótákkal szerepel mindenki örömére. 

Mariska néni a Sárosdi Idősek Otthonának tagja. Itt tölti idős napjait, 
mindenkivel jó kapcsolatban van, szeretik kedvességéért, emberségéért. 
Jó egészségnek örvend. A születésnapi köszöntő meglepetést okozott. A 
klubvezető meleg szavakkal köszöntötte a klubtagok nevében. Nagyon 
örült a megemlékezésnek, a virágnak és az ajándéknak.

Jó egészséget, örömöt és még sok együtt töltött évet kívánunk!

Ambrus Ferencné
klubvezető
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„A jelen is múlt lesz”
címmel megjelent Imre Ferenc, seregélyesi születésű 

költő újabb verses kötete. A pipacsos borítóval ellátott 
könyvben most többnyire szonettek vannak. Saját vallo-
mása szerint ezeknek a verseknek a mondanivalója tö-
mörebb,  „megszólítanak, reményt, hitet és kapaszkodót 
adnak. A közéletről, szerelemről, honszeretetről, a nem-
zet és hazairánti elkötelezettségről, munkáról, életről, 
múltról, jelenről, becsületről és kötelességről szólnak”.A 
81 éves poéta, akinek ez a 9. kötete, olyan szellemi frisses-
séggel és lendületesen ír ma is, akár első kötete megje-
lenésekor. „ Mint költő kiírom a lelkemet, szeretnék örö-
möt szerezni az embereknek és velük egy kicsit szebbé 
tenni az életet. Akarom, hogy fajtól és nemtől függetlenül 
tiszteljék és becsüljék egymást az emberek.”

Versei közérthetőek, ritmikusak, rímelnek, s mivel sokféle 
témát érintenek ezért iskolákban, rendezvényeken szívesen 
szavalják gyerekek, felnőttek egyaránt, időnként újságokban is 
megjelennek. Könyve ajánlását így fejezi be: „Szeretném, ha min-
den kedves olvasó találna versem között a szívéhez közel állót. 
Legyen így, akkor érdemes volt a könyvemet kiadni.”

Sok verse szól szülőfalujáról, Seregélyesről, az itt él(t)ő embe-
rekről. A kötet támogatások nélkül (saját költségen) jelent meg, 
ezért kis példányszámban. Ha valaki Seregélyesen meg akarja vá-
sárolni, az Élő Ősz Nyugdíjas Klub napjain  (minden szerdán), a 
művelődési házban megvásárolhatja.

Imre bácsinak igaz szívből gratulálunk ezen újabb kötetéhez és 
jó egészséget kívánva kérjük, várjuk a következőt. 

-ke-

EMLÉKPLAKETT A TÁRSASÁGNAK
Az országban évente egy va-

dásztársaság kaphat olyan el-
ismerést, mint amilyent most 
szeptemberben vehetett át a 
soponyai rendezvényen Fürész 
Attila megyei elnöktől Penzer 
József.

Az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet 
2014-ben a Seregélyes 
és Vidéke Vadásztársa-
ságnak gróf Nádasdy 
Ferenc Emlékplakettet 
adományozott.

A szép, bronz ötvösmunkával készített plakett 
odaítélésével a magyar vadgazdálkodás és vadá-
szat fejlesztését, a természeti értékek védelmét, 
a szakmai hírnév megőrzése érdekében kifejtett 
eredményes tevékenységet ismerték el. Ezen a 
szeptember hatodikai megyei vadásznapon feszti-
vált is rendeztek Soponyán, ahol a seregélyesiek a 
„Vadételek asztala” VIII. Országos vadgasztronó-
miai versenyén „Őzpörkölt” II. helyezést értek el.

Penzer József, 1989 óta társasági tag, 2006 óta a Seregélyes és 
Vidéke Vadász Társaság elnöke.  2007 óta fácán utódneveléssel is 
foglalkozik. Szívesen emlékezik vissza dr.Pfeiffer István, megyei gaz-
dasági vezetőre, aki megszerettette vele a vadászatot.Minden hobbi 
költséges /ez is/, de hogy valaki azért csinálja, hogy ezzel másoknak 
is jó legyen – az a ritkább. Márpedig ő ezt teszi! Nem csak azzal, 
hogy évente saját háza udvarán neveli, eteti, gondozza a kis fácáno-
kat, hanem rendületlenül járja társaival a társaságoz tartozó 5450 
hektárnyi területet, védik a vadállomány élőhelyeit, rendezik a kör-
nyezetet, rendben tartják a vadász leseket,  télen etetik a vadakat, 
előkészítik a vadász idényre érkezők fogadását, felmérik a vadak ál-
tal okozott károkat, kirakják és ellenőrzik a vad-riasztókat, igyekez-
nek megelőzni a károkat. És még sok egyéb dolgot intéznek.

Jóska önzetlen munkáját már 1992-ben a Magyar 
Vadászok Országos Szövetsége „Nimród vadász” 
címmel ismerte el. Meglepődtem, hogy csak 13 tag-
ja van a társaságnak, illetve heten évi szerződésesek. 
Nem kevés a  tagdíj, havi 15 ezer forint (még a sok 
társadalmi tevékenységet végző elnöknek is!). Se-
honnét nem kapnak támogatást, pártoló tagságuk 
sincs és sajnos egyre kevesebb a fizetős vendég is. 

Más település vadászai viszont szívesen járnak ide, mert tudják, hogy 
itt megfelelő számú az állomány, van sikerélmény. Jelenleg körülbelül 
250-300 nyúl, 500-600 fácán él a területükön.

Nagyon jó a kapcsolatuk a természetvédőkkel, a földtulajdonosok-
kal és a környező vadásztársaságokkal. Jóska él-hal ezért a hobbiért, 
szereti az állatokat, a természetet. Mint látjuk, tesz is (fizet is) érte. A 
szabadidejét valóban a szabadban tölti és mások pihentető időtölté-
séhez is hozzájárul. Szerénységére jellemző, nem győzi folyton hang-
súlyozni, hogy a kapott elismerések azé a vadász közösségé, akikkel 
naponta együtt tevékenykedik, hiszen nélkülük a célok elérhetetlenek.

Gratulálunk a plaketthez és oklevélhez, kívánunk jó egészséget és 
balesetmentes, örömteli vadászatot.

-kovács e.-
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Háborús repülőgéproncs 
az iskola parkolójában

Akinek szeptember 19-én az iskola felé vitt az 
útja, az igencsak elcsodálkozott azon, amit látott. 
II. világháborús repülőgép roncsot, körülötte ka-
tonákat.

Mivel Seregélyesen hosszú ideig álló háború folyt az oroszok és 
a németek között, nagyon sok akna, lövedék, tank, repülő maradt a 
harcok után, földbe fúródva, vagy az idő temette el. Rengeteg robba-
násos baleset is volt az idők során. Sokat – még ma is – a mezőgaz-
dasági gépek fordítanak ki, vagy az építési munkák során kerülnek 
elő.

De ennek a most látott német csata repülőnek nagyon érdekes a 
története. Maga az a tény, hogy 69 év után lehetőség van arra, hogy 
azonosítani lehessen típusra, számra, helyszínre, a pilóta nevére és a 
támadás, a lezuhanás idejére, ez minden képzeletet fölülmúlt.

Mindezeket Horváth Péter roncskutatótól tudtuk meg, aki egyéb-
ként Seregélyesen él.

„Az Fw-190 F8/R1-es német csatarepülőgép pilótája: Edward Hille 
hadnagy volt. A légi esemény 1945 március 6-l6-ig tartott, ez volt az 
utolsó német hadművelet, amit Tavaszi ébredésnek kereszteltek el. 
Ennek másnapján, 7-én lőtte le a gépet a Sárosd mellé telepített 
légvédelem 37 mm-es gépágyúval, kb. 1500 méter magasból. Orosz 
szemtanúk szerint Hille hadnagy kiugrott ejtőernyőjével és ellensé-
ges területen ért földet. Innentől a sorsa ismeretlen. Vagy lelőtték a 
helyszínen, ( ami nagyon valószínű) vagy fogságba került.

2012 augusztus végén Kustán László talajlazítózott a földjén és 
akkor a gép elakadt a „Fóka” szárny darabjában. Innentől indultak 
be az események. Kutatótársakkal átvizsgáltuk ezt a részt és ki-
ástuk a még földben lévő darabokat. Megállapítottam, hogy nem 
ez a becsapódási kráter. A lezuhanási helyet pár nappal később 
találtam meg, kb. 200 méterrel arrébb id. Sajtos József földjén. 
Kutató árkot ástunk és megbizonyosodtunk róla, hogy ez a tény-
leges kráter. Engedélyek megszerzése és a kutatás megszervezé-
se következett, Magó Károly zászlós, a szolnoki repülőmúzeum 
munkatársának segítségével. A teljes feltárást pedig most hétfőn 
/szeptember 15-én végeztük el.”

-ke-
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Pintér László

Emlékeim 
(1944-45.)

(Részlet)

Miután 1945. jan. 18-án az 
oroszok Pestet teljesen elfog-
lalták, a Dunántúlról Északról 
és Délről Budát akarták kör-
bekeríteni. A most megindult 
német támadás ezt akarta 
megakadályozni és felmenteni 
Budát. Másnap reggel a nálunk 
tartózkodó orosz katonák szomorúan jelentették be, hogy nekik 
ma el kell menni, menekülniük kell Dunaföldvár felé. Látszott raj-
tuk, hogy egyáltalán nem bíztak abban, hogy biztonságban el tud-
nak menekülni, át tudnak jutni a Dunán még idejében, és egyáltalán 
túlélik-e az elkövetkező eseményeket. Az arcukról a reménytelen-
séget és a közelgő veszedelmet lehetett leolvasni. A visszavonuló, 
menekülő csapatok tömege és zaja a Fő utcán megsokszorozó-
dott. Az úton tankok, lovas kocsik, teherautók, tüzérek és gyalo-
gosok mérhetetlen tömege vonult, vad dübörgés, ordibálás, lovak 
nyerítése közben Sárosd-Dunaföldvár irányába. 

A napokban a havazás beálltával az időjárás téliesebbre fordult. 
Nem sok hó esett, de az tartósnak bizonyult, és 8-10 cm vastag 
fehér lepel borított be mindent. Az oroszok bejövetelének pillana-
tától kezdve vártuk, hogy mikor zavarják el, verik vissza a németek 
a ruszkikat, most mégis bizonytalanul, kissé félve vártuk a helyzet, 
helyzetünk megváltozását. Az első oroszok a bejövetelüktől az el-
menetelükig jobbnak bizonyultak, mint amilyennek a hírük alapján 
gondoltuk őket. Ők nem sokat raboltak, zabráltak a lakosságtól, 
nem kutatták-ásták fel az elrejtett holmikat, ők még nem sok nőt 
erőszakoltak meg, aránylag kevés állatot vittek el, vagy öltek le. 
Minden családnak volt még kellő élelmiszertartaléka, élő állatállo-
mánya, ép háza, hajléka. Ha így maradhatott volna minden, panasz-
ra a falu népének nem sok oka lett volna, és nem kényszerült volna 
otthonát, mindenét elhagyva menekülésre a lakosság jó része. De 
hát a háborúnak sajnos még korántsem volt vége. Még csak nem is 
sejtettük, hogy az elkövetkező napok, hetek milyen eseményeket 
zúdítanak ránk, és miken kell még keresztülmennünk addig, amíg 
azt mondhatjuk, hogy most már tényleg vége a háborúnak és ez-
zel megpróbáltatásainknak, szenvedéseinknek is. Este kimentünk 
az udvarra hallgatózni. Távolról, Föveny, Bárándpuszta irányából 
ágyúdörej hallatszott, majd kb. 15-20 másodperc múlva Aba – Sár-
keresztúr irányából hallottuk a lövedékek becsapódó robbanásait. 

Mi sem bizonyította jobban azt, hogy milyen hamar Dunaföldvár-
hoz közelítettek a németek, mint az, hogy éjfél körül megfordult a 
menekülés iránya. A Fő utcán már nem Sárosd – Dunaföldvár – a 
híd – irányába vonultak, hanem onnan visszafelé, a községházánál 
Kelet felé fordulva Szőlőhegy, Szolgaegyháza, Adony felé vették az 
irányt, ott akartak átkelni a Dunán. A zűrzavar, a felfordulás most 
még tökéletesebb lett, ugyanis a még mindig Fehérvár felől özönlő 
egységek közé be kellett furakodni a Dél felől fejetlenül vissza-
áramló katonáknak, lovas kocsiknak, tankoknak, autóknak stb. A 
felszakadozott felhőfoszlányok közül a Hold ezüstös fényénél sok 
mindent láttunk az utcán folyó eseményekből, mígnem beparan-
csoltak bennünket aludni. 

Másnap, 1945. jan. 20-án reggel a szüleink azzal keltettek bennün-
ket, hogy itt vannak a németek. Cipőt és nagykabátot magunkra 
kapva már kint is voltunk a ház előtt. Tankok motorjainak bőgését, 
lánctalpak csörgését, csikorgását hallottuk. A Kiss urak emeletes 
háza előtt, az Országzászlótér felett jól ráláttunk az utcán vonuló 
német tankokra. 9-10 db-ot számoltunk meg, azok is Szőlőhegy, 
Adony felé vették az irányt. Ezzel egy időben a mi utcánkban, az 
Amreinék előtt is megállt egy német tank. Röviddel ezután minden 
utcabeli kint volt a tank körül, mindenki köszöntötte őket, le akart 
kezelni velük. Ölelgetni, szorongatni akarták őket, akik kiverték 
innen is az ellenséget, az oroszokat. Ők voltak szemeinkben a HŐ-
SÖK, akik a Tigris nevű páncélos szörnyetegben közlekednek, és 
üldözik az oroszt, mennek utánuk egészen a Dunáig. Az utca min-
den lakója szeretete jeléül bőségesen elhalmozta őket élelemmel 
és innivalóval, alig tudták a tankba bepakolni, annyi mindent kaptak. 

Borús, hideg idő volt, a korábban leesett hó tartotta magát a 
fagyban. Az emberek fellélegezhettek, és végre azt tehették, amit 
az oroszok ittléte alatt nem mertek. Így többek között felkeres-
hették a Szőlőhegyen vagy az Aligváriban levő présházaikat, pin-
céiket, ahonnan – már ahol megmaradt – bort, almát, vagy szőlőt 
vittek haza. Mások kismalacot, vagy a még meglévő hízóikat vágták 
le, úgy, ahogyan mi is tettük.

 (Folytatása következik)

SOHA ROSSZABB
SZEZONKEZDÉST!
A nyár alig ért véget, már el is kezdődött 

a tollaslabdások számára a következő évad. 
Szeptember első hétvégéjén Pécsett rendez-
tek nemzetközi versenyt az U15-ös és az U17-
es korosztály számára. 

A magyarok mellett görög, szlo-
vák, horvát, szerb, és cseh tollasozók 
versengtek a dobogós helyezésekért. 
Szerencsére, ezekben mi is érdekel-
tek voltunk. Ügyesen játszottak a fia-
ink, s ennek meg is lett az eredménye. 
A Pelikán DSE színeiben versenyző érdi fiú, Dulcz Zsombor 
lett az U15-ben az első, s Nagy Marci a 3. Zsombor Molnár 
Marcival az oldalán a fiú párosért járó aranyérmet is megnyer-
te. Molnár Marci ebben a korosztályban még vegyespárosban 
is indult egy budapesti lánnyal, s csak a döntőben kaptak ki egy 
háromjátszmás nagy csatában. Így meg kellett elégedniük az 
ezüstéremmel. Az idősebb korosztályban indult Molnár Dávid. 
Ő sem maradt érem nélkül, mert ő szintén párosban nyújtott 
teljesítményéért állhatott a dobogóra, azaz a bronzérmet hoz-
hatta haza. 

Mindegyiküknek kijár a dicséret. Gratulálunk a szép ered-
ményekhez.

Karkóné Lukácsy Marianna
tollaslabdaedző
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ÓVODAI HÍREK
Sajnos a Kisbíró előző lapszámábóltechnikai 

okok miatt kimaradt cikkünk azon része, mely a 
tavaszi, és kora nyári programjainkat tartalmazta. 
Ezt olvashatják az alábbiakban.

Úszás
Március végén ismét úszni jártak a 

nagycsoportos korú óvodások. A nyolc 
alkalomból álló tavaszi kurzus végén el-
mondhattuk, hogy jó pár kisgyermek ké-
pessé vált önálló úszásra a mélyvízben. A 
résztvevőket és a kísérőket különjárat 
szállította a székesfehérvári uszodába, 
ennek költségét intézményünk biztosí-
totta.

Színház
Április 10-én a „Kisgömböc” című 

mesejátékot adtak elő a Hódmezővásár-
helyről érkező művészek óvodánkban. 

Igényes, jó színvonalú, élvezetes előadást láttunk.
A tanév során több alkalommal volt részük színházi élményben 

a gyerekeknek. Vendég előadók, és az óvodai Dráma munkaközös-
ség egyaránt igyekezett ezen a művészeti ágon keresztül is élmény-
szerűen gazdagítani a gyermekek tapasztalatait az őket körülvevő 
világról.

A nagyoknak már nem csak házhoz jött a színház, de a Pelikán 
teremben tartott bérleti előadásokra is elvittük őket.

Jótékonysági előadás

Maguk a gyerekek is színpadra léptek április 12-én, az évente meg-
rendezett jótékonysági előadás keretében.

A legkisebbek kivételével minden csoport szerepelt. 
A repertoárban volt vers, ének, mesejelenet, és táncos produkció 

is. Valamennyi fellépő kitett magáért, a szülők tapssal jutalmazták a 
gyerekek produkcióit, ami nekünk felkészítő pedagógusoknak mun-
kánk elismerését jelentette.

A gyermekek műsorát követően az óvoda Dráma munkaközös-
sége előadta a „Csipkerózsika” 

című mesejátékot. Az előadáson vendégszereplőként részt vettek 
Major András református lelkész, és a seregélyesi Színjátszó cso-
port tagjaiis. Mosonyi Alíz forgatókönyvét Zölei Józsefné alkalmazta 
színpadra.

A darab feltételeinek megteremtése igazi csoportmunka volt. 
Természetesen a díszletet, a kellékeket, és a jelmezek egy részét 
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mi magunk hoztuk, illetve készítettük. Mindezeken túl a ruhák egy 
részét a Sereg Szépségház kölcsönzőjéből Kardosné Ica biztosította. 
Nyilas Nándorné segítségével sikerült a székesfehérvári színháztól 
kölcsönözni a jelmezekhez kiegészítőket, de Hollósi Pista bácsitól, 
és Jónás Ferencnétől is kaptunk néhány darabot. Mindannyiuknak 
köszönöm, hogy hozzájárultak a produkció sikeréhez.Az előadást 
május 9-én a Falunapok keretében megismételtük.

Április 20. Húsvét

Az ünnep közeledtével felidéztük az e naphoz kötődő népszoká-
sokat, hagyományokat. A gyerekek körében egyre terjedt a hír, hogy 
a nyúl már a kertek alatt jár. Egyesek hallották a lábdobogását, né-
hányan pedig mesélték, hogy a családtagjaik már találkoztak is vele. 
Természetesen az oviba is eljött a húsvéti nyúl. Miközben a gyerekek 
a Tehetséggondozó csoport műsorát nézték, mindenki számára ho-
zott ajándékot.

Kirándulások
Május elején tanulmányi kirándulásra indultak a csoportok. Tudjuk 

jól, hogy a mindennapok során átgondolt szakmai tervezés alapján, 
pedagógiailag gondosan megalapozva, játékos módszerekkel sajátít-
ják el a gyerekek a korosztályuknak megfelelő ismeretanyagot. A ki-
rándulások során a tapasztalatszerzés még a közös kaland izgalmával 
is párosul, ígyhát ezek az alkalmak mindig maradandó, mély emléke-
ket hagynak a gyerekekben. Miniseink a börgöndiállatsimogatóban 
voltak. 

A kiscsoportosok a Budakeszi Vadasparkba mentek.
A középsősök egész napos programként a Veszprémi Állatkertet 

járták be.
Nagycsoportosaink a fővárosba utaztak, ahol a Természettudo-

mányi Múzeumot, és a Budapesti Állatkertet nézték meg.
Gyermeknap
Május 26-án a gyerekek ugráló várnakis örülhettek, és arcfestést 

is kérhettek aki erre vágyott.
Májusban lezajlottak minden csoportban az Anyák napi, és Évzáró 

ünnepélyek, ahol a gyerekek megmutatták szüleiknek az óvodában 
szerzett tudásukat.

Búcsúzás 
Június 6-án az iskolába készülő gyerekek végigjárták az óvodát, 

elköszönve minden csoportban pajtásaiktól. Ezután az óvó nénit kó-
rusa vidám dalcsokrot adott elő, majd a Süni csoportosok tánccal, 
és verssel búcsúztak a nagyoktól. 

A Katica csoport óvónőitől ajándékot kaptak, majd sütiket és 
gyümölcssalátát falatozhattak a leendő iskolások.

Évzárójuk után még két közös élmény várt a nagycsoportosokra: 

madárgyűrűzés a Dinnyési Fertőn, és kirándulás a Mészáros tanyára.
Ezeket a programokat óvodánk Környezeti Munkaközössége 

szervezte.

Kezdődik az új tanév!

A rövid nyári szünet után, ismét várjuk a kisgyermekeket intéz-
ményünkben.

 Elsődleges célunk a gyermekek sokoldalú fejlesztése, ezért több 
módon is lehetővé tesszük az egyéni tehetségek kibontakozását, il-
letve a rászorulók felzárkóztatását.  

 A mindennapi foglalkozásokon túl az idei nevelési évben is le-
hetőséget nyújtunk úszásoktatásra, játékos angol tanulásra, tehet-
ségműhelyünk keretében néptáncra. Nagycsoportosainkat bérleti 
előadások keretében színházba visszük a Pelikán terembe.

Rendszeres gyógytestnevelés, valamint fejlesztő torna is működik 
óvodánkban. Intézményünkben hittan oktatáson is részt vehetnek 
az ezt igénylő családok gyermekei. 

 Fejlesztő munkánkat logopédus, és pszichológus is segíti.
Az óvodai élet sokszínűségéről, rendezvényeinkről, ünnepeinkről, 

és programjainkról továbbra is rendszeresen beszámolunk.

Kosaras Istvánné Zölei Józsefné
óvodavezető munkaközösség vezető
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MIÉNK EZ A TÉR  –  TEHETSÉGHIDAK
 Mini Pilot Projektre 2014. január-áprilisában 

került sor. Egymásra épülő lépésekben gondolkoz-
tunk együtt a Seregélyesi Általános Iskola diákjai-
val és pedagógusaival, az iskola belső terének díszí-
tésében, átformálásában.

Első lépésben a felkészítő és coaching tréningen játékos-oktató 
formában végigvezettük a helyi pedagógusokat a projektnap lépése-
in, annak gondolatain. Az egész iskolát bevonó projektnapon a helyi 
tanárok maguk vezették osztályaikat és a későbbi csoportmunkákat. 
A projektnapon mindenki részt vett, az alsó osztályoktól a végző-
sökig.  Hat különböző helyszínnel foglalkoztak: érkezés/bejárat, fo-
lyosó, osztályterem, tanulás helyei, tanórák közti idő helyei, étterem. 
A gyerekek saját javaslataikat írták fel, majd továbbfejlesztették pro-
jektjavaslatokká. Továbbá performanszokat készítettek elő. A délutá-
ni bemutatókat követően a gyermekek szavazatai alapján kerültek 
kiválasztásra a megvalósítandó projektelemek. 

A közösen kiválasztott projektek lettek az aula színesítése a falak 
kiállításra alkalmasságának megtartásával, növények elhelyezése, ak-
várium, ülősarok elemei, folyosók fényalkotása mozgásérzékelővel, 
és a kicsik kuckója.

A megvalósítás előkészítésére két szakkört tartottunk. 
Az elsőn a résztvevő gyermekek – jó példákat bemutató vetítést 

követően – az aulát és kapcsolódó folyosókat elemezték és érté-
kelték azok sokrétű használata szerint. A második szakkör során a 
résztvevők – különböző anyagokat és formákat bemutató vetítést 
követően – megvitatták, hogy mi az igény, mit kell a berendezések-
nek tudnia. 

A megvalósításra a tavaszi szünetben került sor. Az ülőbútorok-
hoz a szivacsok ragasztását és vágását a helyi kárpitos készítette elő, 
a készítésnél a színek válogatása, a textil mérése, vágása, illesztése a 
tanulók feladata volt, de gépi varrás tudás hiányában azt egy segítő 
nagymama végezte. Egyébfeladatoknál a helyi karbantartók felügyel-
ték a munkát .  A fényalkotást az elektromos rendszerek miatt vil-
lanyszerelő készítette el. 

Építsünk! nyári táborra 2014. augusztus 10-16 között került sor, 
közel ötven 10-15 éves gyermek részvételével. A tábor célja az volt, 
hogy a résztvevők az építés örömét megéljék és kapcsolatba kerül-
jenek a természetes anyagokkal. A gyermekek részben a seregélyesi 
iskola tanulói voltak, részben az ország különböző településeiről 
érkeztek, többségük hátrányos helyzetű családokból. A közösség-
építés, barátságok mellett a tábori építő feladatok a gyermekek jö-
vője szempontjából fontosak, hiszen sokuk kétkezi munkával (nem 
kizárt, hogy az építőiparban) fogja magát és családját eltartani. Szál-
lásunk a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa fenntartásában mű-
ködő Pelikán-Ház Erdei Iskolában volt. 

A tábori hét alatt  kiléptünk a makettek világából a valóságba. A 
tábor fő témáját a tábor melletti nádas részen a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park és az iskola által 10 éve épített és  mára lepusztult veremház adta. 
Számos gyerekcsoport érkezik, többek között a Seregélyesi Általános 
Iskolából és a környező településekről e veremházhoz, környezeti ne-
velés céllal. A helyrehozatal sokuk örömét jelenti.A veremház újjáépí-
tése során a gyermekek megismerkedhettek a hagyományos építési 
módokkal: vályogfal építéssel, nádfedél készítéssel. 

A vályogkészítéshez a veremház mellett ástunk egy gödröt, és 
abban kevertük a helyben kiásott földhöz agyagot, és a szomszé-

dos mezőn aratott gabona szalmatöredékét, jól összedolgozva 
vízzel. A felújítás során a favázra fűzfavesszőkből készítettünk fo-
natot, azt náddal sűrítettük be. A sarat a vesszőfonatra hordtuk 
fel.  A nádfedéshez kévéket vettünk. A nádkévéket fakalapáccsal, 
sulyokkal „vertük vissza”. 

A veremház melletti bokornál az erdei iskola és más madarász 
csoportok szabadtéri foglalkozásai számára egy favázas, több mű-
anyag fóliával fedett előtető volt, igencsak rossz állapotban. E he-
lyére egy szintén faszerkezetű védőfalat építettünk. A bokor adja az 
északi védelmet, az új szer-
kezet pedig a délit. A készítés 
során a gyerekek belekóstol-
hattak, a fa- és textilszerke-
zet készítés rejtelmeibe.

Két kreatív project elem is 
kapcsolódott a heti munkához: 
a helyszínre figyelmet felhívó 
„field art/public art” alkotást is 
létrehozunk, és az erdei iskola 
területén ülőalkalmatosságo-
kat, beszélgető kuckókat ké-
szítettünk. A táborban fontos 
volt, hogy bemutassuk, hogy 
nemcsak a múzeumok falain 
belül van helye a művészet-
nek, a kreativitásnak. Sokszor 
egyszerű eszközökkel tudunk 
másoknak üzenni.

A „Public Art”, „Land Art”, 
„Field Art” kifejezések a sza-
badtéri, közösségi téri, tájban 
megjelenő művészetet jelen-
tik. Hazánkban a városokban 
egyre több ilyen alkotás szü-
letik, de a vidéki környezetben még nem sokat láthattunk. 

Az egyik ilyen alkotás, Reijo Kela „Hallgatag emberek” (Silent 
People) munkája, amely a Highway 5 (E63) út mellett váratlanul fel-
bukkan az ott áthaladók előtt. A finn alkotóművész örömmel hozzá-
járult, hogy a gyerekekkel a Pelikán-ház Erdei iskola mellett elhaladó 
út szélén létrehozzuk alkotását.

Az erdei iskola belterületén Készítettünk olyan beszélgető helye-
ket raklapokból, ahova a gyermekek szabadidejükben elvonulhatnak, 
kisebb csoportokban társaloghatnak. 

A „Miénk ez a tér” Mini Pilot Projekt a TÁMOP „Tehetséghidak 
Program” kiemelt projektje keretében, az „Építsünk! 2014” nyári 
tábor Beleznay Éva egyéni szervezésében, számos támogató segítsé-
gével valósult meg, mint az Ingatlanfejlesztői  Kerekasztal Egyesület, 
Alukönigstahl , A vályogfalépítéshez a vizet, a töreket és a pelyvát, 
valamint a bontási munkákhoz a munkagépeket az Agárdi Farm Zrt. 
biztosította. Mindkét program fő partnere a Seregélyesi Általános 
Iskola és az alapítványa volt. A résztvevő gyerekeket és kísérőiket 
a Pelikán-ház Erdei Iskola térítésmentesen látta vendégül, ezzel is 
támogatva a program megvalósulását.

További információkért, képekért tekintse meg a kapcsolódó 
honlapot: http://epitsunk2014.blogspot.hu/

(Beleznay Éva)
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A nyár sem volt 
eseménytelen 

a nyugdíjasklubban 
Ha nyár, akkor szünet, pihenés, lazítás. De 

nem a nyugdíjasklubban. Egyetlen szerda sem 
maradt ki, hogy ne találkoztunk volna. Jó han-
gulatban, kalandos utazással jutottunk el jú-
nius 12-én Nyúlba, egy országos teljesítmény 
túrára. Lekéstük a csatlakozó autóbuszt, tele-
fonáltunk és érkezésünkig nem indították el a 
túrázó csoportokat. Az elméleti kérdésekhez 
a szükséges tájékoztatást nem kaptuk meg, 
így azok nem is sikerültek úgy, ahogyan sze-
rettük volna, de gyakorlatban jók voltunk.

5 fős delegációnk vett részt a Soponyai őszi Napsugár 
nyugdíjasklub 20 éves jubileumi ünnepségén, Soponyán. Vidám 
beszélgetés, kitűnő vacsora és egy kicsit körülményes hazau-
tazás zárta a napot.

 Sajnálattal búcsúztunk Baranyai Istvánnétól-Marikától. Igen 
szorgalmas tagunk volt. Alig hiányzott a foglalkozásról, az 
énekkari próbákról, a fellépésekről. Ahol tudott segített. Sza-
badegyházáról járt közénk. Nyugodjon békében! 

Amikor nem tudtunk külön busszal kirándulni, akkor 
elindulunk a menetrend szerintiekkel. Bizonyítva kitartá-
sunkat az elhatározott célunkhoz. Így történt meg, hogy 
augusztus 6-án egy 15 fős csoport szakadó esőben elindult 
Keszthelyre. Nem volt hozzánk kegyes az idő egész nap. A 
kastélyt nem (nagyon sok volt a látogató), de a pálmaházat, 
a kertet a gyönyörű virágokkal megcsodálhattuk. Tettünk 
egy kört a városnéző kisbusszal is. Több átszállással, de a 
tervezett időpontra hazaértünk. Szívesen voltunk együtt, jó 
volt a hangulat.

Augusztus 20-án is tartottunk klubfoglalkozást. Részt vet-
tünk a községi ünnepségen, Zöleiné Erzsike szavalt a műsor-
ban. A klubhelyiségben is ettünk az új kenyérből, ami minden-
kinek ízlett. A kenyér mellé a névnapjukat és születésnapjukat 
augusztusban ünneplők lecsót tálaltak nekünk. Sorra szedtük 
az aratással, kenyérrel kapcsolatos dalokat és más kedvence-
inket. Ez a nap is vidámsággal zárult.

Csodálatos látványban volt része annak az 5 klubtagnak, 
akik ellátogattak a KÖFÉM oktatási és Közművelődési Köz-
pontjába szeptember 11-én. „Ez is origami”?- kérdezte a meg-
hívó? Ha nem látjuk nem hisszük mit lehet művelni papírhaj-
togatásból. Amennyiben a feltételeket meg tudjuk teremteni, 
községünk lakói is megcsodálhatják majd a remekműveket.

Jelenleg készülünk a sok őszi programra, a fellépésekre.
Jó egészséget kívánok a község minden lakójának!

Oláh Jánosné
klubvezető

Ünnep
Augusztus 20-án 17 óra-

kor a Művelődési Ház szín-
háztermében került sor az 
új kenyér megszentelésé-
re, megáldására, államala-
pító Szent István királyunk 
megemlékezésére.

Az ünnepen a megjelent kedves vendégeket elsőként Horváth 
Sándor, településünk polgármestere köszöntötte, majd kicsiktől és 
nagyoktól, szebbnél szebb verseket, énekeket hallhattunk, táncot 
láthattunk.

Major András Szabolcs református lelkipásztor megszentelte, Sza-
bó István katolikus plébános megáldotta az új, első őrlésből sütött, 
friss ropogós kenyeret, melyet, együtt közösen meg is kóstolhattunk.
       

Kajos Istvánné, Nagy István
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  IDEJE: 2014. október 25.  10–20 óráig 

  HELYE: Művelődési Ház
A Községi Vöröskereszt programja:

Szűrővizsgálatok, Voll állapot felmérés, szemé-
szeti vizsgálat, gyógyszermentes kezelési be-

mutató, helyi készítésű sajt bemutató, Flavon 
bemutató és tájékoztató, Svédasztalos zöldség, gyü-

mölcs kínálás,Gyermek játszósarok, arcfestés, életmen-
tő gyakorlati bemutató és gyakorlási lehetőség, teszt 

vetélkedő több témában.

A Sereg Szépségház programja:
• Fodrászok, Műkörmös, Kozmetikus tevékeny 

 ségének megismertetése, kipróbálása
• A Stylus Divatszalon  ruháinak bemutatása helyi 

 vállalkozó szellemű lányok, asszonyok segítségével. 
 Melyre jelentkezni lehet: a (06- 30) 351-2100-ás telefonon  
 2014. október 10-ig vagy a Facebook közösségioldalon.

• GYMSTICK bemutató, mert a mozgás is fontos!
• Használt ruhákból ingyenes turkálás
Mindenkit szeretettel várunk! Részletesen még plakátokon és a közösségi 

oldalon is tájékoztatjuk községünk lakóit.

                         SZERETETTEL A SZERVEZŐK

Szépség és Egészség Nap
            a Közégi Vöröskereszt és a Sereg Szépségház közös szervezésében
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TANÉVKEZDÉS ÚJDONSÁGOKKAL
   Egy mozgalmas nyár után mozgalmasnak ígér-

kező tanévet kezdtünk az iskolában. Érdekes, izgal-
mas időszak előtt állunk. Mielőtt ezt részletezném, 
tekintsünk vissza egy kicsit a nyárra!

   
A szünet folyamán több tábort szerveztünk a gyerekek részére.  A 

nyár elején a Baptista Szeretetszolgálat amerikai és osztrák önkén-
tesei közreműködésével angol és német nyelvi tábort szerveztünk. 
Tollasozóink edzőtábora szokás szerint nagy érdeklődésre tartott 
számot. A Kéktúrások vándortáborába pedig sok második osztályos 
diák is jelentkezett, és sikeresen teljesítették a Dél-dunántúli Kéktúra 
első 77 kilométerét. A 3 turnusra meghirdetett napközis táborból vi-
szont csak egy csoport jött össze, de ők nagyon jól érezték magukat. 
Az augusztusi építésztábor a sok eső ellenére kiváló hangulatot és 
megvalósult terveket jelentett a résztvevők számára. A felsoroltakon 
kívül diákjaink citera táborban, Erzsébet táborban is részt vettek. 

Az Erdei Iskolában idén sok más tábor mellett két turnusban 
kerekesszékes tábort, egy turnusban pedig daganatos tábort is szer-
veztünk.

Köszönet minden segítőnek és közreműködőnek!

A szünetben három alkalommal a Szeretetszolgálat és a budapesti 
Tatár Pékség jóvoltából több ezer darab fagyasztott péksüteményt 
és gombócot oszthattunk szét a falu rászoruló lakossága körében.

A nyár folyamán komolyabb felújításokra is sor került az iskolában. 
Júniusban a Corvinus Egyetem diákjai dolgoztak végig egy hétvégét, 
javították meg, festették le az alsós udvari játékokat. Az Erdei Iskola 
fiataljai a felsős játékokat kezelték le. A Szeretetszolgálat mintegy 2 
millió forintos támogatásával a felsős sorakozóudvart, az udvari játé-
kok eséscsillapító burkolatát, a tornacsarnok világítását, függönyeit és 
az alsós vizesblokkot sikerült felújítani. Ez utóbbit az Önkormányzat is 
segítette. Kilambériáztuk a tánctermet is. Az iskola technikai dolgozói 
és a közfoglalkoztatási programban résztvevő kollégáink a tisztasági 
meszelést és a belső karbantartási munkákat végezték el. Köszönet 
mindenkinek a támogatásért, a lelkiismeretes munkáért!

A tanév legnagyobb újdonsága, hogy továbbra is a Baptista Sze-
retetszolgálat fenntartásában újra önálló intézményként kezdtük a 
tanévet. Ezzel természetesen a nevünk is megváltozott. Szeptem-
bertől Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néven szerepelünk a hivatalos dokumentumokban. A ter-
vek szerint a nevelési tanácsadó /szakszolgálati intézményegység/ 
is teljesen önállóvá válik. Egy év vegetálás után a fenntartó kitartó 
munkája és hathatós közbenjárása eredményeként remélhetőleg 
a hatóságok is megadják a működési engedélyt, és Gülec Györgyi 
kolléganő vezetésével megkezdhetik önálló munkájukat. Ezzel több 
száz diák kaphatja meg ismét a szükséges szakszolgálati ellátást.

   Több évtizede nem fordult elő, hogy csak egy első osztály in-
duljon Seregélyesen. Idén ez is megtörtént. 49 iskoláskorú óvodás 
közül csupán 19 bizonyult iskolaérettnek, csupán 19 nagycsoportos 
kezdheti meg az iskolai tanulmányait. Értetlenül állunk a dolog előtt. 
Magunk részéről minden segítséget megadunk a szülőknek, hogy ez 
még egyszer ne fordulhasson elő!

   Idén először kezdtük a tanévet önkéntes kolléga közremű-
ködésével. A Szeretetszolgálat jóvoltából a sárosdi iskolával közö-
sen foglalkoztatjuk Gareth C. Buss angol fiatalembert, aki az angol 
nyelv oktatását segíti mindkét iskolában. Ez egy rendkívüli lehetőség, 

melynek kihasználása a diákok egyéni szorgalmán is múlik. Reméljük, 
tudnak élni a lehetőséggel! Ehhez az iskola minden segítséget megad.

Az első osztályosok használatra egy-egy táblagépet kaptak a fenn-
tartótól. Ez a lehetőség számunkra is új, de tapasztalatokat szerezve 
remélhetőleg a gyerekek hasznára tudjuk fordítani ezt a lehetőséget is.

Az új tanévnek rengeteg tervvel, lehetőséggel állunk neki. Re-
méljük, minél több elképzelésünk valóra válik, minél több tervünk 
megvalósul. Ehhez kérjük a fenntartó, az önkormányzat és a szü-
lők további segítségét, bizalmát. Célunk közös: minőségi, élmény és 
gyermekközpontú oktatás magvalósítása a faluban. Teszünk érte, te-
gyünk érte, hogy így legyen! Ez a fenntartónk elvárása is, hiszen a 
„baptista iskola több mint iskola”.

Sajtos József 
igazgató

FIGYELEM!
Újra indul Seregélyesen 

az új óvoda tornatermében 
a női torna, szeptember 29-
től minden hétfőn és csütör-
tökön. Váltócipő kötelező!

17:00–18:00
GERINCKÍMÉLŐ

CALLANETICS
18:20–19:20

LENDÜLETES,
STEP PADOS

AEROBIC
Mindenkit

szeretettel várunk! 
Bővebb információ:
Kajári Ágnes

(06-70) 559-1085
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REFORMÁTUS ÉLET
RE-TEK

Nyáron megalakult gyülekezetünkben a RE-TEK, a „REformátus 
TEttre kész Kommandó”. Célkitűzésünk rendben tartani, ápolni 
a gyülekezet környezetét, templomudvart, temetőt. Ennek kere-
tében igyekszünk gondozni a gondozatlan sírokat, amiből nagyon 
sok van. Szellősebbé tettük a templomudvart a bokrok és fák 
megnyesésével. Bárki csatlakozhat hozzánk, aki kétkezi munkával 
is szeretné támogatni a gyülekezetet. Az akciókat a facebook olda-
lunkon szoktuk szervezni.

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
Ha valaki azt hiszi, hogy mi csak a templomban és imádkozva tu-

dunk együtt lenni, nagyot téved. Tavaly közös horgászatokat szer-
veztünk, idén a focié volt a főszerep. Biztos a foci vébé volt ránk 
ilyen hatással. A nyári szünetben majdnem minden héten összejöt-

tünk a szakképző iskola mögött egy kis gyülekezeti focira, kicsik-
nagyok, fiúk-lányok. Minden alkalommal 20 körüli volt a létszám. Azt 
tervezzük, hogy a hideg beálltával is folytatjuk ezt a programot, de 
már a tornateremben.

IFJÚSÁG
A lelkipásztori szolgálat elég nagy részét a gyerekmunka teszi 

ki. Három óvodás, 4 iskolás és 2 gyülekezeti (1 konfirmandus és 1 
vasárnapi iskolai) csoport alakult az elmúlt tanévben. Az ovisok na-
gyon szeretik az eljátszott történeteket, a képen épp virágvasárnap-
ra készültünk az óvodai hittanórán  Júniusban hittanévzárón búcsúz-
tattuk a tanévet és a ballagókat, majd rá egy hétre már Soponyán, a 
gyereknapon élveztük a nyári szünetet  Áldott és szép konfirmációi 
ünnepséget tartottunk a nyár kezdetén, amikor is 6 fiatal tett bi-
zonyságot tudásáról és hitéről: Pap Annamária, Deák Bettina, Kállai 
Rebeka, Takács Zsolt, Rács Attila és Kiss Ádám 
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BIBLIAÓRA
Hétköznapokon, a bibliaórán próbálunk elmélyülni Isten Igéjében. 

Megosztjuk egymással gondolatainkat, énekeket tanulunk és imakö-
zösségben könyörgünk az Úrhoz egymásért és a gyülekezetért. Sze-
zonbúcsúztató alkalmunkon mindig szeretetvendégséget tartunk, a  
kép is ezen a napon készült. 

ALAKULÓBAN
Aki ismer, tudja, hogy folyton keresem azokat a lehetőségeket, 

ahol olyanokat is be tudunk vonni a közösségbe, akik jelenleg, lelki-
leg távol vannak az Úrtól és a gyülekezettől. Tisztában vagyok vele, 
hogy amint előállok egy ötlettel, máris kritikák kereszttüzében talá-
lom magamat, mert „minden úgy jó, ahogy van” és „ne változtassunk 
semmin”. Nos, nincs minden jól, úgy ahogy van! A fiatalokat szinte 
képtelenség bármi olyannal megszólítani, ami hagyományra és igazi 
értékekre épül. A szülők fáradtak és rengeteg dolguk van hétvégén. 
Mire eléri valaki a nyugdíjat, már nincs ereje eljönni a templomba. 
Egy szó, mint száz: a gyülekezet évről évre apad. Ezt sokan csak szo-
morúan megállapítják, van, aki egy személyben a lelkipásztort okolja 
ezért, mások csak mutogatnak egymásra („én miatta nem járok”), 
de elképzelés és segítő szándék a változtatásra, vagy a folyamat 
megállítására alig van. Nem csak nálunk, máshol sem. Én mindenest-
re néhány gyülekezeti segítőmmel együtt (különösen a feleségem 
támogatásával) nem nyugszunk bele ebbe, és próbálkozunk, amivel 
csak lehet. Mire megjelenik ez az újság, már valószínűleg megalakul 
gyülekezetünk dicsőítő csoportja. Keresztyén, modern hangszere-
lésű énekeket fogunk tanulni és a gyülekezet előtt szolgálni ezzel. 
Terveink szerint havonta egyszer (minden hónap első vasárnapján 
10.30-tól) elszakadunk a hagyományos, liturgiás istentiszteleti sé-
mától, és helyette ifjúsági és családi istentiszteletet tarunk majd. 
Nem lesz palást, nem lesz énekeskönyv, nem lesz ücsörgés a padban. 
Lesz helyette közös Bibliaolvasás (kivetítőről), gyerekeknek külön 
foglalkozás és tanítás, dicsőítő énekek, felnőtt igei tanítás, bizony-
ságtételek. Ez a terv. Az idősebb gyülekezeti tagoktól elfogadást és 
támogatást kérek ebben, a fiatal és középkorú szülőket gyermeke-
ikkel együtt, valamint minden gyülekezeti közösségbe vágyó embert 
szeretettel látunk ezen és minden alkalmunkon!

Major András
lelkipásztor

ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉSI AKCIÓ!

Seregélyes Önkormányzata értesíti a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a Depónia Nonprofit 
Kft. lebonyolításával 2014.október 25-én 
zöldhulladék gyűjtést szervez Seregélyes 
település területén.

Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot ösz-
szekötözve, zsákba csomagolva a közlekedési 
út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy az sem a 
gyalogos, sem pedig a jármű forgalmat ne za-
varja.

Nem kerül elszállításra:

• kommunális jellegű hulladék
• egyéb hulladék, ami a lomtalanítás 

keretében kerül elszállításra
• veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este 
vagy legkésőbb reggel 600 óráig végezzékel!

Az akció sikeres lebonyolítása érdekében 
KÉRJÜK AZ ÖNÖK SEGÍTSÉGÉT ÉS 

A HATÁRIDŐ PONTOS BETARTÁSÁT!

A meghirdetett időpont után kihelyezett zöld-
hulladékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szál-
lítja el a zöldhulladék szállítás keretében.

Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel 
saját portájuk és településünk tisztasága ér-
dekében is.

Polgármester
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Hazánkban a labdarúgás a legnépszerűbb sport-
ágnak számít, így van ez Seregélyesen is. Régóta 
pattog a labda a sportpályánkon, ahol több kor-
osztály húzza magára a mezt hétről-hétre, és van, 
amikor sikeresen, de van olyan időszak – volt, és 
lesz is –, hogy nem jönnek az elvárt eredmények. 

Egy kicsit tekintsünk vissza, mert régóta nem hallatott magáról a 
fociélet Seregélyesen, és aki nem követi az eseményeket nem tudja, 
milyen munka folyik az egyesületben.

A Seregélyes Sport Club Egyesülete a Fejér Megyei Labdarúgó 
Szövetség Megyei II. osztályú bajnokságában szerepel csapataival. A 
2012/2013-as szezonban az egyesület élére új elnökség került meg-
választásra. Irányítása alatt (U13, U16, ifjúsági, felnőtt, öregfiúk) csa-
pataink a bajnokságok élmezőnyében végeztek, U16-os csapatunk 
3. helyezést ért el. A szorgos munkának köszönhetően fellendült a 
labdarúgást körülölelő közösségi élet Seregélyesen. 

A 2013/2014 szezonban elindítottuk az utánpótlás nevelést, és a 
Bozsik Program keretében U6-7, U8-9, U10-11 korosztályos csa-
patokat szerepeltetünk. Az első edzések foghíjasak voltak, sok-sok 
követ kellett megmozgatni, hogy a gyerekeket kicsalogassuk a zöld 
gyepre, és megízleljék a fű illatát. Az iskolai és óvodai támogatá-
sért köszönetünket fejezzük ki. A nehézségeket leküzdve, amikor a 
tornákra indultak a csapatok, már teljes létszámban szerepeltek az 
ellenfelekkel szemben a fiatal labdarúgó palántáink. El lehet monda-
ni, hogy a megrendezett tornákon tisztességgel helytálltak, és egyik 
csapattal szemben sem maradtak alul fiataljaink, valamint bíztató 
fejlődésről is kapunk visszajelzést. Köszönet a kitartó áldozatos 
munkáért Gelencsér Istvánnak, és természetesen a szülőknek, akik 
szabadidejüket nekünk szentelték. Ez a kezdeményezés nagy érdek-
lődést váltott ki, és felpezsdült a fociélet a seregélyesi sportpályán, 
mely ez évben is folytatódik, és a csapatlétszám bővítéséről tovább-
ra sem mondunk le. Célunk az, hogy minél több fiatal kapcsolódjon 
be a fociéletbe, hogy az utánpótlás biztosított legyen, és kiemelten, 
ne az utcát járják a gyerekek, hanem legyen egy plusz élmény, egy 
lehetőség, hogy egy szervezett sportfoglalkozás keretében mozog-
janak, fejlődjenek, és öregbítsék - már ilyen fiatalon is – Seregélyest 
a Bozsik-programban, a labdarúgás terén.

Továbbra is Várjuk a sportolni, mozogni, focizni vágyó fiatalokat, 
akik a jövőben egy korszerű létesítményben bontogathatják szár-
nyaikat. Az idei évtől kezdődően a Bozsik Programban a gyerekekkel 
Kis Krisztián (az egyesület vezetőedzője) foglalkozik, és változás az 
is, hogy Székesfehérvár körzethez tartozunk.

 A fentiekben említésre került a korszerű szó, melyen megakadha-
tott sok szempár. Igen, az egyesület elnöksége, és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhetően elindult egy folyamat a sportlé-
tesítmény tekintetében. Az öltöző felújítása hamarosan befejeződik 
egy 15 millió forintos pályázati projekt keretében. A pályázatban 12 
millió forintot nyertünk, a 3 millió forintos önrészt az önkormány-
zat biztosította. Az épület kívül – belül teljes egészében megszépült 
a munkák során, melyeket helyi vállalkozók végeztek. Szükségessé 
vált a tetőszerkezet cseréje. Új vízhálózat és lefolyórendszer került 
kiépítésre. A villanyszerelésnek köszönhetően fényességben úszik 
az öltöző. A modern központi fűtés kiépítése, a külső nyílászárók 
cseréje és a külső hőszigetelés csökkenti majd a kiadásokat. A belső 
helyiségek új burkolatot kaptak, új beltéri ajtók kerültek beépítés-
re, és kialakításra került egy mozgáskorlátozott személyek részére 
használható wc., és zuhanyzó. Türelmesen viseltük a felújítási mun-
kálatokat, és elfogadtuk, hogy a szakembereknek át kell adni ez idő-
re az épületet, melynek meglett az eredménye. Örömmel vettük 
birtokba az új létesítményt, és reméljük, hogy mindenki tiszteletben 
tartja majd az elvégzett munkát, és a jelenlegi korszerű állapot soká-
ig fennmaradhat. Természetesen még vannak hiányosságok, a belső 
teret még meg kell tölteni, de az sem marad el. Az elért sikereket 
tükröző kupák, oklevelek, és csapatfotók is felkerülnek rövidesen 
az új falakra. Egy ünnepélyes öltöző avatót is tervezünk, melyről 
tájékoztatni fogjuk az érdeklődőket.             

 Az öltöző felújítás előtt

További nyertes pályázat eredményeként (az összeg utálásának 
függvényében) sor kerül majd a játéktér felújítására, és az edzőpálya 
kialakítására. Bízunk benne, hogy ez a beruházás is hamarosan elin-
dul, és látványos lesz a sok-sok háttérmunka. A pályázat elemeként 
meg kell említeni, hogy új fűnyíró traktor, locsoló berendezés, és 
pályatartozékok vásárlására is lesz lehetőségünk, összesen 6.1 millió 
Ft értékben. A jóváhagyó határozat és az egyesület sportfejlesztési 
programja megtalálható a www.seregelyes.hu honlapon. 

A sikeres pályázatok következményeként bizakodva jelent-
hetjük ki, hogy Seregélyes sem marad le a környező egyesüle-
tektől, és ideális körülmények közt sportolhatnak labdarúgóink. 
Mindezek mellett arra is törekszünk, hogy a játéktér, az edző-
pálya füvesítésével, valamint a létesítmény felújításával a község 
számára is elérhető sportcentrumot hozzunk létre, mely a jö-
vőben további sportrendezvények, és közösségi rendezvények 
helyszíne is lehet.

A kis kitérő után lássuk a további eredményeket, melyek csillog-
tak is labdarúgóink nyakában az éremosztást követően. A szövet-
ségben nagy örömmel vettünk részt a 2013/14-es bajnoki szezon 

FOCI HÍREK

utánpótlás edzés, háttérben a felújított öltözővel
2014. szeptember
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záróünnepségén. A nagy megyei csapatok mellett Seregélyes nevét 
is hallani lehetett a különböző korcsoportok eredményeinek hir-
detésekor. Kedves emlék, és jó érzés volt, a megyei labdarúgásban 
akkor, ott, abban a pillanatban, hogy a sok munka eredménye meg-
becsülést nyert, és sokan gratuláltak csapataink sikeréhez. Vegyük 
is számba kiket illet dicséret. Kik azok, akik a szabadidejüket a 
labdarúgásnak áldozva Seregélyes nevét öregbítették. Az elmúlt 
szezonban U 16-os (serdülő) csapatunk nagy csatákat vívott rivális 
ellenfeleivel és a bajnokságban 3. helyezést ért el. 

3. helyezett U 16-os (serdülő) csapat

Voltak olyan játékosok, akik szombaton a serdülőben, de másnap 
délután már az ifjúsági csapat összeállításában szerepeltek, és foly-
tatták tovább a munkát. A hétközi edzések eredményeként küzdel-
mes mérkőzéseket játszottak, és a bajnokságban 2. helyen végeztek.    

2. helyezett ifjúsági csapat

Felnőtt csapatunk a jól felkészült szakmai, edzői, és csapatmunka 
eredményeként az előző szezonban kiemelkedően kezdte a bajnok-
ságot, 8 forduló után veretlenül állt, a tabellán a 2. sorban olvashat-

tuk Seregélyest. De a sorozat megszakadt. Tavasszal voltak távozók, 
sérülések tizedelték a csapatot, és a hullámzó teljesítmény a bajnok-
ság végére a 8. helyre volt elég.  

 Felnőtt csapat 2014.

2011/12-es szezonban gyarapodott az egyesület csapatainak szá-
ma az öregfiúk megalakulásával. A csapat önellátó, saját költségvetés-
sel, a csapattagok anyagi hozzájárulásával, és támogatók segítségével 
kezdett neki a bajnokságnak, és jelenleg is így szerepel. Sok ellen-
félnek okoztak csalódást, és aranyéremmel zárták az első szezont. 
A következő bajnokságban nem úgy jöttek az eredmények, mint 
a kezdetkor, az 5. helyen végzett a csapat. 2013/14-es szezonban 
viszont az utolsó meccsre maradt a döntés, de a nagy küzdelemben 
nem sikerült a bajnoki cím ismételt megszerzése. 

 2. helyezett öregfiúk csapat
 
A fényes sikerek mellett nem szabad szó nélkül hagyni, hogy az 

egyesület működéséhez az önkormányzat csekély támogatást biz-
tosított az elmúlt két évben, ezért mindig nehézséget okozott a 
nevezési díjak, játékvezetői díjak, játékengedélyek kifizetése a szö-
vetség felé. Az önkormányzat adósságrendezése alatt támogatásban 
nem részesültünk, és a szűkös anyagi helyzet mellett nem tudtunk 
semmilyen plusz költséggel gazdálkodni, mely lehetőséget biztosí-
tott volna, a jobb körülmények eléréséhez. Támogatói segítséggel - 
akik évről-évre hozzájárulnak az egyesület működéséhez – sikerült 
áthidalni e nehéz időszakot, és ezért köszönet mindenkinek, aki egy 
kicsit szívügyének tekintette a labdarúgást Seregélyesen, és ezért 
anyagi áldozatot is hozott. 

Az idei évben a képviselő-testület elé terjesztett költségter-
vezet alapján, és az önkormányzattal kialakított együttműködés 
eredményeként megkaptuk az akadálymentes működéshez szük-
séges támogatást.  

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye prog-
ram (továbbiakban: tao program) keretében felhasználható támo-
gatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó Szövetség is segítséget 
nyújt, viszont várjuk a vállalkozók ez irányú jelentkezését, támogatá-
sát, melyre egyesületünk jogosult. A sportfejlesztési programunkkal 
összhangban a tao támogatásokkal tudnak hozzájárulni az egyesület 
további fejlődéséhez.

Seregélyesen a labdarúgás terén is vannak törekvések, melyeket 
támogatni kell. Vannak, akik tesznek érte, és azoknak megbecsülés, 
és tisztelet jár érte, mert építő szándékkal az egyesület fenntartása 
a céljuk. Csapataink eredményei a Fejér Megyei Labdarúgó Szövet-
ség honlapján (www.fmlsz.hu) megtekinthetőek.

Ódor Szilárd
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