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Anyák Napi köszöntő!
Édesanyánk az a személy, akivel
először kapcsolatba kerülünk születésünkkor (de már előtte is), és
akivel ez a láthatatlan kötelék meg is
marad egész életünkben. Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal, egyaránt fordulhatunk. Ő az egyetlen aki
mindig feltétel nélkül szeret egész életünkben, és aki számára mindig a gyermekei a legfontosabbak, akárhány évesek legyenek is.
Anyák Napját hagyományosan, május első vasárnapján
ünnepeljük. Ez az ünnep nagyon régi, már az ókori Görögországban is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák
tiszteletére. A történelem során később is mindig volt egy
olyan nap, vagy ünnep, amikor az anyákat is köszöntötték.
Ő az a személy, aki összetartotta és tartja ma is a családot,
akinek a jelenléte, gondoskodása életünk része, aki meghallgat, aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek,
aki mindent megbocsát, és akihez mindig visszatérhetünk.
Május első vasárnapján illik legalább pár szál virággal a kezünkben odaállnunk édesanyánk elé, megölelni, és egy
szép verssel, vagy pár szívből jövő szóval felköszönteni.
Ezekkel a szép versekkel köszöntök én is minden édesanyát!
Horváth Sándor
polgármester

Anyák napi emlék
A szeretet sokféle lehet, de ami igazán odaadó és önfeláldozó,
arra azt mondjuk: anyai. Május első vasárnapján, Anyák napján, kezünkben a tavasz első virágaival, testvéremmel örömmel álltunk Anyukánk előtt, és szívből énekeltük:

„Orgona ága, barackfa virága,
Öltözzetek új ruhába
Anyák napja hajnalára,
Illatosan.
Zúgja az erdő,
Susogja a szellő,
Üzenik az ágak-lombok,
Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyánk.”
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Köszöntésünk jutalma ölelés, nevetés, egy boldog vasárnap
volt. A két gyerekkézbe illő kis csokorban néhány szál kéknefelejcs, gyöngyvirág, tulipán és orgona illatozott, melyet évről-évre a kedves szomszéd Bartos néni kötött nekünk a saját
szépen gondozott kiskertjéből ezen a tavaszi reggelen.
Még meghatóbb lett az ünnep, amikor már előttem is ott
álltak a gyerekeim mosolygó arccal, kezükben a szeretet virágaival. Tíz éve már, hogy kis unokámtól is kapom a szépen
rajzolt-festett piros szívecskéket.
Egyszer sajnos eljött az idő, amikor már nincs kinek a kezébe
adni az Anyák napi virágot, csak ki lehet vinni a temetőbe, letenni a hideg kőre, s a könnyeinket befelé nyelve, némán vis�szagondolni a régvolt, szép gyermekéveinkre.
Ki tudná szebben megfogalmazni az Édesanyánk iránti szeretetünket, mint minden idők egyik legzseniálisabb költője,
Petőfi Sándor: István öcsémhez c. versében:
„S anyánkat, ezt az édes jó anyát,
O Pistikám, szeresd, tiszteld, imádd!
Mi ő nekünk? azt el nem mondhatom,
Mert nincs rá szó, nincsen rá fogalom.”

Nem tud úgy szeretni
Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel – nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kímélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.

Az édesanya
Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.
Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.
Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
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Szennyvíz beruházással kapcsolatos hírek
Végre elkezdődött a beruházás Seregélyesen is. A tájékoztató kiadványból mindenki megtudhatja, hogy
körülbelül mikorra ér az Ő házához, ingatlanához a
kivitelező. Ez persze tervezett időpont, és biztosan előfordulnak majd kisebb eltérések.
A településünkön három Kft.: a Cser Víz, a Hegedűs és
Schmidt, és a Game fog dolgozni egyszerre, illetve előttük a
mélyebben fekvő területeken a talajvizet vákumos eljárással a
Váépszer Kft. fogja eltávolítani.
Májusban már a 62-es úton is, és várhatóan Szőlőhegyen is elkezdődnek a munkálatok. Emiatt le fog lassulni a közlekedés,
ezért kérek mindenkit, hogy ezt vegye figyelembe, és induljon el
időben, vagy válasszon más (kerülő) útvonalat célja eléréséhez.
Megértésüket köszönve!
Horváth Sándor

2001 – 2011

Annyira repül az idő, hogy észre sem vettük: már tíz év
telt el azóta, hogy megjelent az első „Sárvíz Tükör”, a Sárvíz Kistérség lapja. A két havonta megjelenő újságnak az
a célja, hogy a térséghez tartozó 13 település hírt adjon a
falujában történt fontosabb eseményekről és a társ települések is tájékozódjanak egymásról. Mindenhol önként vállalt
feladatként írják a lapba a cikkeket: pedagógusok, könyvtárosok, önkormányzati dolgozók.
Abból az alkalomból, hogy 10 éves az újság – kedves, meglepő kis ünnepségre hívott bennünket Kossa Lajos Aba polgármestere és a lap felelős szerkesztője Káliz Sajtos József.
Nagyon jó hangulatú, baráti beszélgetésre, egymás jobb
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

megismerésére nyílt lehetőség ezen a délutánon, ahol azt
is megtudtuk egymásról, hogy mennyire szívesen veszünk
részt ebben a munkában. Sajtos József a tőle megszokott
figyelmességgel, virággal köszönte meg munkánkat és egy
gravírozott toll átnyújtásával inspirált a további szép írásokra. Mi is köszöntük türelmes, értékes szakmai munkáját
és további együttműködésünkről biztosítottuk.
Falunk lakói többnyire a polgármesteri hivatal előterében
találhatnak az újságból /mely ingyenes/, de az intézmények
is kapnak belőle.
-kovács e.-

ÖNKORMÁNYZAT
2

2011. május

Áldás és meghívás
Lélekindító eseménynek lehettek részesei azok a családok és főként az édesapák, akik március 20-án délután eljöttek a katolikus templomba.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett „Családok éve” rendezvénysorozat keretében a vasárnapi
szentmisében Szabó István plébános úr megáldotta a családokat és külön az édesapákat, Szent Józsefnek, az édesapák
védőszentjének oltalmába ajánlva őket. A szentmise után
hittanosaink adtak kedves kis műsort a megjelentek tiszteletére. Óvodás hittanosaink énekkel és verssel köszöntötték a
családokat. Marosán Melinda, Tizer Kíra és az egyetlen kisfiú,
Denkovics Attila megindítóan kedvesen adták elő a verset és
éneket. Ezután Kukoda Erika mondott el szép imát a családokért, majd három tanulságos és szívszorító történet hangzott el Südi Eszter, Győri Isti és Führpasz Gyuri előadásában.
Ezt követően Molnár Máté szép trombitaszólója következett,
majd Kukoda Vivien mondott szép imát a boldog otthonról.
Aztán ének következett: Az „Üdvöz légy Mária” gyönyörű zenés feldolgozását énekeltük közösen. A műsor záró harmadában Győri Gézáné Gabriella és kedves férje tettek tanuságot,
gyönyörű imával a család és ebből adódóan egymás mellett,
megköszönve Istennek egymást és mindazt, amit már eddig
is kaptak életükben. Végezetül Mohai Dávid elmondta a Szent
Józsefnek szóló családfelajánlási imát, zárásul közös énekkel
kértük Isten áldását mindnyájukra. Ezzel zárult a köszöntő
műsor, melynek összeállítása és betanítása kedves hittanárunknak, Király Marika néninek köszönhető. Köszönjük Marika néni!
E kedves műsor után a „Kaszap István” Katolikus Karitász
csoport tagjai látták szeretetvendégségben a szentmisén és a
műsoron jelenlévőket, köztük Horváth Sándor polgármester
urat és kedves feleségét. Kötetlen és baráti beszélgetések zajlottak, sokan elmondták, hogy lélekben gazdagodva mennek
innen el.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy Plébános atya, Király Marika néni és a hittanos gyermekek nevében szeretettel hívjam
május első vasárnapján, /május 1-én/ ismételten a családokat
és most külön tisztelettel az édesanyákat, nagymamákat,
dédiket, ük- és szépmamákat, akiket szeretnénk köszönteni
Anyák Napja alkalmából. Kérem, minél többen jöjjenek el a
1600-kor kezdődő szentmisére, a műsorra, majd az azt követő szeretetvendégségre. Természetesen a meghívás nem csak
a katolikusoknak, hanem mindenkinek szól. Vigyék haza az
áldást és szeretetben osszák meg családjuk minden tagjával.
Pazarolják bőkezűen a szeretetet, mert
„… a szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra….A szeretet mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha!” ( 1 Kor 13, 4-8)
Köszöntöm a családokat, az édesanyákat és az édesapákat
szeretettel:
Tabi György
lelkipásztor munkatárs

NAGYBŐJT 2011
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására a Magyar Katolikus Karitász ebben az évben is meghirdette a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést. A székesfehérvári Egyházmegyei Karitász is kérte a községi-városi karitász csoportokat,
hogy indítsák meg a gyűjtést, kérjék azokat a személyeket és
szervezeteket, akik megtehetik, hogy adakozzanak a rászoruló, idős, beteg embereknek, egyedülállóknak, nehéz körülmények között élőknek.
A seregélyesi „Kaszap István” Katolikus Karitászcsoport is
megszervezte a gyűjtést. Ennek keretében az adományokat a
katolikus templomban gyűjtöttük. A gyűjtés lezárulása után
számba vettük az összegyűjtött adományokat. Ebben volt liszt,
cukor, tészta, étolaj, kisebb-nagyobb konzervek, készétel, tea,
kakaó, édesség, stb.
Örömmel számolhatok be arról, hogy ezekből az adományokból ez év nagyböjtjének utolsó hetében, a nagyhéten 33
nehéz sorsú embernek, családnak tudtunk élelmiszercsomagot készíteni és eljuttatni. (Bár zárójelben jegyzem meg: még
többet szerettünk volna.)
Köszönjük mindenki szíves adományát, a Jóisten fizesse
meg. Isten áldását kérem községünk minden lakójára.
Szeretettel:
Tabi György
karitászcsoport vezető

Helyünkbe hozták
Szent Korona hiteles másolatát mutatták be március 28-án a
művelődési házban.
Hummel Gizella ötvösművész gyönyörű munkáit a koronázási jelvényekkel együtt csodálhatták meg először a kisebb
gyermekek, majd utánuk a felsősök, közép iskolások és a felnőttek. Mindkét csoportnak külön magyarázó előadás és diavetítés szolgált a jobb megértéshez.
– ke –

Dr. Újhelyi János
ÁLLATORVOS
Bármikor hívható!
Veszettség elleni eboltás háznál!
Tel: 06-70-275-1515
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Testvériskola diákjainak látogatása

Rendvédelmi osztály és
levelezős oktatás Seregélyesen

Április közepén a Csíkszeredai Székely Károly Szakiskola 26
fős diák csoportja vendégeskedett az Eötvös József Szakképző
Iskolában és Kollégiumban. Öt nap alatt megismerkedtek Seregélyes nevezetességeivel. Felfedezhették a Gorsium, Székesfehérvár, Veszprém, Budapest, Tihany szépségeit, megismerkedtek történelmükkel.

Az új tanév közeledtével megkérdeztük Butola Zoltánt, az FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma igazgatóját, hogy 2011. szeptemberétől milyen
változások várhatóak az iskola képzéseiben:

Hagyományos 2 + 2 rendszerű mezőgazdasági gépész és 2
éves növénytermesztő gépész szakmunkás osztályainkat újra
indítjuk, csakúgy, mint az ugyancsak 2 éves hegesztő és karosszérialakatos képzéseinket. A szakközépiskolai oktatásban
újdonság a rendvédelmi irányultságú osztály, emellett informatikai és környezetvédelmi szakmacsoportos osztályt is indítani kívánunk.
Változik az oktatás tartalma is?
A rendvédelmi osztályban a fegyveres erőknél való szolgálathoz szükséges előképzés, felkészítés folyik majd a közismereti
tantárgyak oktatása mellett, így pl. rendőr-szakmai ismereteket, pszichológiát és önvédelmet is tanulnak majd diákjaink.
A többi osztályban a már megszokott oktatást-képzést folytatjuk.
Indítanak levelező osztályt is?
Igen, az érettségi vizsgára felkészítő, három éves levelezős
Január 20-án megünnepeltük a Magyar kultúra nap- szakközépiskolai oktatást tovább folytatjuk, s ez azok számára
ját iskolai ünnepi műsor keretében. Kizárólag azok a jó hír, akik már szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek,
így a szombati napokra szervezett oktatás keretében megszehangszeres gyerekek léptek fel, akiknek még az idei rezhetik az érettségi bizonyítványt, ami növeli elhelyezkedési
évben nem volt lehetőségük közönség előtt játszani. esélyeiket, illetve az esetleges további tanulmányokhoz teremt
alapokat.
Negyedik alkalommal tettük mindezt. Most már elVan még hely az említett osztályokban?
Igen, azt mondhatom, hogy még minden osztályba várunk
mondhatjuk, hogy hagyományt igyekszünk teremteni
jelentkezőket, van, amelyikbe már csak 1-2 tanulót, s van,
ebből is.
ahova még többet.
Március 3-án négykezes daraboktól volt hangos az iskola,
mert hetedik alkalommal gyűltek össze azok a zongoristák,
akik négykezes darabokat játszottak. Ilyenkor más iskolákból
is vendégül látunk gyerekeket, idén is szép számmal érkeztek
a környék iskoláiból. Sőt. Olyan ritkaságokat is hallhattunk,
mint hatkezes és kétzongorás darabok. Örült a szívünk, látva
a muzsikáló gyerekeket.
Kérjük, támogassa
Március 21-én fúvós találkozót szerveztünk Sárosdon, a
művészeti tagozat telephelyén. Nagyszabású, sok résztvevős
alapítványunkat
rendezvény, melyet minden évben megrendezünk. Még ezen a
adója 1%-ával!
héten ki mit-tud-on is részt vettünk, mint vendégek.
Egy igen értékes iskolai koncertet csodálhattak tanulóink
március hónapban. A Kákics együttes lélekmelegítő dalos,
hangszeres muzsikáját élvezhettük 45 percen keresztül. Műsoruk magyar népdalokból, mesékből és hangszerbemutatóból állt. Fűszerezve magyar virtussal, érzékenységgel. Büszkén
mondhatom, nagy tapsot kaptak a gyerekektől.
Április 19-én hagyományos húsvéti ajándékkészítő délutánt
A Pelikán-ház Erdei Iskola üzemeltetőrendeztünk, melyet a néptáncosok ünnepi locsolkodást felelejeként alaptevékenységünk a terepi körvenítő tánca és éneke nyitott meg. Sok technika, még több gyerek és rengeteg míves ajándék jellemezte a délutánt. Ez nagyon
nyezeti nevelés, melyet az évi 1500
népszerű a gyerekek körében, szívesen jönnek és bütykölnek
egészséges diák mellett a fogyatékkal
anyának, apának, testvérnek. Jó dolog ez. Hiszen azt mondélő és a daganatos gyermekek részére
ják, hogy a kézzel készített ajándék azért olyan értékes, mert a
munka során mindvégig arra gondolunk, akit szeretünk.
is elérhetővé teszünk.
Május 6-án néptánc-találkozó volt a Művelődési Házban du.
15 órai kezdettel. 250 fiatal ropta a táncot.

Művészeti tagozat életéből

18486953-2-07
SEREGÉLYESI ÁLTALÁNOS
ISKOLA ALAPÍTVÁNYA

Az idei 1%-ból is ezt a
tevékenységet finanszírozzuk!

Mogyorósi Gyöngyi
művészeti tagozat vezető
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Társadalmi Megújulás Operatív Program
TÁMOP – 3.1.6

„Innovatív technikák és módszerek az együttnevelés pedagógiájában”
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a község lakosságát és az érdeklődőket, hogy a Seregélyesi Közoktatási Központ által benyújtott és elnyert projekt lezárult. Projektzáró rendezvényünket 2011. március 29-én tartottuk.
Megvalósult pályázatunkban a Nevelési Tanácsadó munkatársai egy olyan szakmai program lebonyolítását vállalták és
valósították meg, amely az együttnevelésben résztvevő és bekapcsolódó kistérségi intézmények pedagógusait felkészítették
a sajátos nevelési igényű és az ép gyerekek oktatásának- nevelésének hatékony megvalósítására.

sor 20 fő részére. Minden kistérségi intézményből egy-egy
fő vett részt a „Nehezen nevelhető gyermekek” témakörében
megszervezett képzésen.
- 2010 augusztusában a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ által szervezett képzésen vettünk részt a Velencei Szakszolgálat munkatársaival.
A képzés hozzájárult az emberekkel való bánásmód fontosságának a felismeréséhez.
Vállaltuk, hogy a projekt során új módszertani programcsomag kidolgozására is sor kerül. A programterv az inkluzív
előítélet-mentes nevelést cselekedtető pedagógiával és környezeti nevelési eszközök alkalmazásával segíti. A programfüzet a
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület felkérésével, együttműködésével készült.
A projekt megvalósítása során a közvetlen célcsoport tagjaként említhetjük meg azokat a szülőket is, akik részt vettek
felkészítésen, tájékoztatáson, tanácsadáson.
A hosszú távú célkitűzések érdekében a Közép-Dunántúli
Régió nyertes pályázói Tatabányán találkoztak, ahol egyeztetés
történt arról, hogy a pályázat befejezése után a hálózat építés
folyamán melyik nyertes mit fog közvetíteni regionális szinten.
Célként fogalmazódott meg:
egy olyan jól működő szolgáltatási rendszer kialakítása szükséges, amely a helyi és területi igényeket veszi figyelembe
Meg kell teremteni, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek a
lakóhelyükhöz közel kapják meg a különleges gondozási igényükből fakadó szolgáltatásokat
Hogy hogyan, miképpen teljesítettük a vállalásokat, milyen
tapasztalatok vonhatók le az egyes területeken, arról kollégáim
a Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézményegység munkatársai
számoltak be a projektzáró rendezvényen.
Gülec Györgyi gyógypedagógus, a projekt szakmai vezetője
Molnár Gáborné gyógypedagógus
Buzáné Penzer Anita gyógypedagógus
Bakos Zsuzsanna pszichológus
A beszámolók után a megjelent vendégekkel interaktív játszóházban vehettünk részt intézményünk tornacsarnokában,
ahol óvodás és kisiskolás gyermekek örömteli játékát figyelhettük meg.
Végezetül minden jelenlévőt egy jó hangulatú beszélgetésre,
vendéglátásra invitáltunk.

Cél volt egy olyan szakmai programcsomag megvalósítása,
amely az óvodai középső csoporttól kezdve folyamatosan nyújt
megoldást a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésére egészen a középiskolás évek végéig. A gyermekek fejlődése,
a képességek fejlesztése érdekében választottuk az együttnevelés módszerét, melyben a gyerekek mellett a pszichológusok, a
gyógypedagógusok, a pedagógusok és a szülők is szerepet vállaltak, közösen dolgoztak. Így hatékonyabban valósulhatott meg az
oktatás –nevelés, illetve a gyermekek képességeinek fejlesztése.
Tevékenységeink a projekt időtartamának első részében a Seregélyesi Közoktatási Központban és a hozzá tartozó tagintézményekben, majd ezt követően a bekapcsolódó Sárvíz Kistérség intézményeiben zajlottak.
Megvalósított tevékenységeink az óvodás, iskolás, középiskolás gyerekekre vonatkozóan:
- Iskolába lépés előtt megtörtént az öt éves korú gyermekek
szűrése részképességek tekintetében.
- A kicsiknek „ISKOLANYITOGATÓ” programsorozatot, az
iskoláskorú gyerekeknek „TÉMANAPOKAT” szerveztünk.
- A projekt megvalósítási ideje alatt folyamatosan működött
a „JÁTSZÓHÁZ„, amely az ép és a sérült gyerekek közös időtöltésére jött létre.
/ A pályázati forrás adott lehetőséget arra is, hogy a játszóház
működtetéséhez fejlesztő játékokat, eszközöket vásároljunk./
- „TANULMÁNY” készült, amely a sajátos nevelési igényű
tanulók középfokú oktatási intézményekbe való továbbtanulásának problémáját járja körül.
- Internetes honlap kialakítására is sor került.
A honlap elérhetősége: www.seregnevtan.hu
A pedagógusokra vonatkozóan megvalósított tevékenységek:
- Megtörtént és sikeresnek bizonyult az óvónők tájékoztatása
és felkészítése a szűrő program használatára.
- Az általános iskolában tanító pedagógusoknak pszichológusaink irányításával önismereti tréningeket és fórumokat
szerveztünk.
- 2010 májusában az együttnevelési technikák témakörében
akkreditált továbbképzés szervezésére, lebonyolítására került
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Támogatás Japánnak…

Veszettség elleni védőoltás

Mi késztetett jelen levelem megírására? A Fejér Megyei Hírlap egyik számában az – SMS-véleményvonalrovatban olvastam a következő megjegyzést:”szép dolog
Japánnak gyűjteni. De hány magyar gyermek fekszik le
esténként éhesen, korgó gyomorral?”Utóbbival szomorúan egyet kell értenem. Ám, remélem az SMS-t küldő,
nem zárja ki a Japánnak küldött támogatás szükségességét, s nem ítéli haszontalannak, érdemtelennek? Van
egy szó, amelyet úgy hívunk, hogy szolidaritás! És ezt
nem valamelyik 20. századi baloldali vagy jobboldali párt találta ki! E fogalom tudomásom szerint már a
középkorban létezett és működött! Igaz, egyre fakul,
egyre szűkül, sajnos! A Szolidaritás nincs országokhoz,
határokhoz kötve! Afrikában is óriási a gyermek éhség,halál, s ezt nekünk nem kell látnunk?

2011
Dr. Dombóvári István magánállatorvos
06-20/9427-675

A veszettség emberre és állatra
gyógyíthatatlan halálos betegség.

veszélyes,

A 164/2008 (XII.20.) FVM rendelet értelmében az
ebek veszettség elleni védőoltása 3 hónapos kor felett
évente kötelező. Az oltás érvényessége 1 év, elmaradása
szabálysértés. Az oltást magánállatorvosok végzik.
Azért, hogy az oltás Önnek és kutyájának ne legyen
megterhelő, a júniusi-júliusi kánikula helyett májusban
oltok!
Azért, hogy ne kelljen a fél falun keresztül vezetni
kutyáját, több helyszínen oltok.

A napokban megkérdezték tőlem, minek támogatjuk mi Japánt, hol voltak a japánok a vörös –iszap idején? Nos, a kérdést
hallván elszomorodtam. Kár, hogy erről oly keveset közölnek
a médiák! El kell, hogy mondjam, Japán mindenkor az elsők
között volt és van, mikor bennünket, magyarokat valamilyen
tragédia ért. Engedtessék meg nekem, egy kis történelmi vis�szatekintés:”1956 októberében Magyarországon kitört a forradalom.1956.november 13.-án megalakult a Magyarokat Megsegítő Japán Társaság. Imaoka Dzsúicsiró december 28.-án
társaival Bécsbe utazott, hogy a japán vöröskereszttől és az
utcai adományokból gyűjtött pénzösszeget átadják az osztrák
vöröskeresztnek a magyar menekültek megsegítése érdekében.”
Néhány kiemelés az Interneten is megtalálható különböző
híranyagokból:
„Japán üzletemberek is támogatják a hollókői általános iskolát. A segítségre szoruló intézmény fennmaradása érdekében egyesület is alakult.(2009)”
„Hat fiatal japán lány, akik mind az Oszakai Egyetem magyar szakos hallgatói, úgy döntöttek, hogy gyűjtésbe kezdenek a magyarországi iszapkárosultak javára. Magánakciójuk
annyira jól sikerült, hogy januárra 300 ezer jent, vagyis 780
ezer forintot gyűjtöttek össze.
„Japán támogatta elsőként a magyarországi vörösiszap-katasztrófa áldozatait. Takagi Yosuyuki,, a japán Kereskedelmi
Kamara vez..”
S végül, ám ne tűnjék szerénytelenségnek, 2009-ben az a
megtiszteltetés ért, hogy társszervezetünk, az Aichi JapánMagyar Baráti Társaság megbízásából, egy fehérvári Általános Iskolának több ezer Yent adhattam át.
Kíváncsi volnék azonban, hogy a kérdéseket feltevő urak,
mennyi és milyen személyes támogatást adtak a vörös-iszap
áldozatainak, netán a japán katasztrófa áldozatainak támogatására?
Ne feledjük, Nagy öröm kapni, ám sokkal nagyobb öröm
adni! Sajnos sokan vannak, akik csupán ennek tréfás változatát ismerik és vallják, azaz: „Nagy öröm kapni, de sokkal
nagyobb öröm adni!- vallják az irgalmas szamaritánusok és
a bokszolok!” Ám a tragédia nehezen viseli az efféle humort!
Én tudom mit jelent a szolidaritás!

Válassza a legközelebbi oltóhelyet, ne várja meg a
júniusi-júliusi nagy meleget, hozza el kutyáját a májusi
oltásra!
Értesítem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy 2010. 01.
01-től csak egyedi sorszámozott Kisállat Egészségügyi
Könyvekben igazolható a veszettség elleni oltás.

Oltási helyszínek és időpontok:
Szőlőhegy, bolt udvar

május 17. kedd

16-18 óra

Dinnyési u.

május 18. szerda

16-18 óra

Felső kocsma (Fő u.)

május 19. csütörtök

16-18 óra

Ady u. - Pálinkaház u. sarok

május 20. péntek

16-18 óra

Schäffer kocsma

Nagyköz - Fő u. sarok Fagyizó május 21. szombat

7.30-11 óra

Elza major buszforduló

május 21. szombat

12-12.30 óra

Selymes büfé

május 21. szombat

14-16 óra

Szőlőhegy, bolt udvar

május 28. szombat

7.30-9 óra

Polgármesteri Hiv. udvar

május 28. szombat

9.30-12 óra

Pótoltás:

Az oltás díja féreghajtóval együtt:
10 kg-ig:
3500 Ft
10-20 kg:
3600 Ft
20 kg felett:
3700 Ft
Lehetőség van háznál oltásra is, ennek díja 4500, 4600, 4700 Ft
Bejelenteni a 06-20/9427-675 telefonszámon

Schwerlichovszky László
a Magyar-Japán Baráti Társaság
Székesfehérvári Klubja elnöke

Dr. Dombóvári István
magánállatorvos
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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RENDŐRSÉGI ROVAT
Kerékpárok biztosítása

Szinte mindenki előtt ismert, hogy a leggyakoribb
bűncselekmények, vagy akár a közlekedési balesetek
jó része elkerülhető volna, ha jobban vigyáznánk magunkra és egymásra. Ha csak egy kicsit körültekintőbben volnánk, ha jobban akarnánk megelőzni a bajt.

A kerékpárok igen népszerűek a tolvajok körében, mivel
könnyű eladni őket.
Még rövid időre se hagyjuk lezáratlanul járművünket. Jó,
hogyha vésünk vagy vésetünk a kerékpár vázába egy jelet amiről felismerjük, ha kerestetni kell.
A legjobb zár tömör fémből készült, a láncok csak az alkalmi
tolvajokat riasztják el.
Mindig valami mozdíthatatlanhoz - lámpaoszlophoz, vaskerítéshez vagy a kerékpártárolóhoz- rögzítsük a kerékpárt.
Amennyiben többen vagyunk, a kerékpárokat legjobb egymáshoz kötve magukra hagyni.
Ha már úgy alakult, hogy kerékpárral kell közlekednünk,
gondoskodni kell a kötelező tartozékok felszereléséről és persze használni is kell azokat. Gondolok itt az első és a hátsó
világításra, prizmákra.

A bűnmegelőzés alapvetően együttműködés kérdése. Az önkormányzat és a rendőrség mindenben partner szeretne lenni,
abban a meggyőződésben, hogy közös erővel biztonságosabbá
tehetjük Seregélyest és környékét.
Községünkben az elmúlt hónapokban (feltehetően nem a jót
akaró) ismeretlen személyek jelöléseket alkalmaznak, oly módon,
hogy az utcán közvetlenül a kiskapu előtti területre egy kis marék
kukoricát szórnak ki. Ezt tapasztaltuk a bejelentések során az Ady
Endre utcában, a Bocskai utcában és a Fő utcán is a Kastély utca
környékén. Kérjük, hogy amennyiben valaki ilyet észlelne a kapuja
előtt, jelezzen felénk és a kiszórt kukoricát mielőbb takarítsa fel.

A seregélyesi Rendőrség havonta két alkalommal tart fogadóórát. Május hónapban 3-án 16-18 óráig és 18-án 16-18 óráig.
Kérem önöket éljenek a lehetőséggel és keressenek meg bennünket bejelentéseikkel, panaszaikkal, észrevételeikkel.

Segítség az időseknek
A statisztikai adatok szerint nem követnek el több bűncselekményt öregek, idősek ellen, mint egyébként. Mégis az idősek
gyakran védtelennek és sebezhetőnek érezhetik magukat.Vigyázzunk idős rokonainkra és szomszédainkra! Ajánljunk
nekik biztonságos zárakat és figyelmeztessük őket, hogy legyenek elővigyázatosak. Idegeneket ne engedjenek be a kapun
belülre és zárják be a kiskapukat. Jó ha tudják, hogy pénzt csak
a postás szokott vinni, más személyek nem. A legtöbbet mégis
azzal nyújthatunk nekik, ha sok időt töltünk velük.

Elérhetőségeink: Herseczki György r.zls. (70) 77 44 767
Deák Roland r.tzls. Tel.: (70) 774-5036
Többször előfordul, hogy nem tudjuk felvenni a telefont egyéb szolgálati ok miatt, ezért kérjük, hagyjanak
üzenetet és vissza hívjuk önöket, vagy ha halasztást nem
tűrő intézkedést kíván a bejelenteni valójuk hívják a
107-es vagy a 112-es telefonszámot. Köszönjük.

Néhány jó tanács, ha mi magunk vagyunk az öregek
– Ne tartsunk sok pénzt a házban!
– Ne engedjünk be idegeneket! Ha arra hivatkoznak, hogy
valamely szolgáltatótól jöttek, kérjük el igazolványukat!
– Legyünk jó viszonyban a szomszédokkal! Ha mi is figyelmet szentelünk nekik, ők is figyelni fognak ránk.
– Szereltessünk biztonsági zárakat a lakásunkra, és mindig zárjuk is be az ajtót, még akkor is, ha csak a szomszédhoz ugrunk át!

BÚCSÚZUNK
a „ Postás Juci ” nénitől!

BALESET

2010. december 7-én szomorú hír járta körbe
a falunkat: „ A Postás Juci nénit nem láthatjuk
többet ! Őt már nem hívhatják segítségül,
nem kérhetik meg az emberek akár egy recept
kiváltására vagy csekkek feladására, bolti bevásárlásra. Nem Ő árulja majd a jegyeket a hazai
foci meccsen. Személyes jelenlétével nem, csak
lélekben lehet ott velünk minden sport, illetve
közösségi rendezvényen, ahol mindig is meghatározó személyiség volt a családjával együtt.
”Köszönjük Juci néni, és kérünk, hogy „onnan
fentről „ továbbra is segítsd a csapatunkat!

Súlyos, halállal végződő gázolásos baleset történt április 13án a falunkban. A művelődési ház előtti Dunaújváros – Sárosd
felé vezető út kereszteződésében egy kőszállító kamion elütötte K.J-né kerékpárral közlekedő seregélyesi lakost, akinek sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a kórházba szállítás után
néhány nappal elhunyt. A baleset körülményeit még vizsgálják a szakértők.
Tudjuk, hogy községünkben nagy az átmenő forgalom, különösen sok a nagy, nehéz jármű, melyek naponta keserítik
életünket. Ezt látva, a közlekedési szakemberek többszörösen
hangsúlyozzák, hogy a biztonság érdekében kanyarodás előtt
szálljunk le a bicikliről, győződjünk meg a biztonságos átkelésről, illetve inkább úgy toljuk át a kerékpárt a másik oldalra.
Különösen olyan helyen, mint ez a kereszteződés is, ahol három irányból is jöhetnek járművek.

Seregélyesi SC.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Köszönet az önzetlen segítségért!
Nagy öröm volt számomra, hogy az első alkalommal
meghirdetett Falu Takarítási akciónkon ilyen nagyszámú részvétellel bizonyítottuk, hogy nem akarunk
egy szemétdombon élni, élhetőbbé, szebbé akarjuk
környezetünket tenni.
Voltak, akik saját munkával, technikai eszközzel, szállítással,
pénzzel, étellel, itallal, virággal, cserjével, fával, és még sorolhatnám, mi mindennel is segítették munkánkat.
Mivel több alkalommal is történtek ilyen jellegű akciók,
ezért idézek a szervezők beszámolójából:
1.) Köszönet minden segítségért a falu lakóinak, akik április
2-án Szőlőhegyen, és április 9-én Seregélyesen fogtak össze,
hogy tisztább, szebb, élhetőbb környezetet alakítsunk ki saját
lakhelyünkön.
Meglepő és példaértékű volt ez az összefogás.
27 munkagép vonult fel Szőlőhegy utcáin, az emberek családostól szerszámokkal érkeztek. Minden korosztály képviseltette
magát és választott erejéhez mérten munkát, az óvodástól- a 77
évesig. 9 területen dolgoztak felkért és önkéntes emberek, akik
úgy érezték valamilyen módon hozzájárulnak e településrész
rendbetételéhez. Ki gépet adott kölcsön, ki munkáját, ki követ
adott, volt aki facsemetét, tuját, virágot, volt akik ételt, italt
hoztak.
Földes útjainkat a Sereg-Tej Kft-től kölcsönkapott gréderrel,
tárcsával, tolólappal, helyi vállalkozók segítségével egyengették.
A buszforduló környékét tették rendbe, alakították ki földmunkával, fű vetéssel, és virág ültetéssel.
A faluközpontban az óvoda, templom környékén dolgozott
sok ember az elhanyagolt területek szebbé tételén: fákat nyestek, ültettek, falat bontottak, virágosítottak, padokat szereltek.
A vasúti megállónál egy új járdát alakítottak ki, ami mellé
árkot ástak. Ehhez oszlopot és követ ajánlottak fel.
Közben az összes utcában a szintén felajánlott követ terítették
a helyiek.
Szőlőhegy egész területén szemetet szedtek és gyűjtöttek ös�sze.
A focipálya és a temető körüli területen: sövény és faültetést
végeztek. (kb. 150 fa és sövény került kiültetésre)
Nyugdíjasaink pedig a sok dolgozónak ebédet készítettek szintén felajánlott anyagokból. 3 üsttel főztek, mivel egyre többen és
többen lettünk, de volt, aki palacsintát, süteményt sütött és csokoládét hozott. Szinte minden család képviseltette magát, mint
egy kis „méhkas”, úgy mozgott Szőlőhegy utcáin a sok szorgos
ember.

virágágyásokat, szalonnasütőt készítettünk, betonoztunk, veszélyes fát vágtunk ki, illetve egyéb tereprendezést végeztünk.
Április 15-én az iskola körül betonoszlopokat állítottunk le
az új kerítéshez.
Április 21-én a Sereg-Tej Kft közreműködésével töltésföldet
szállítottak az óvoda és az iskola udvarára.
Április 22-én az Alcoa dolgozói szerveztek társadalmi munkát. Ekkor a parkoló mellett parkosítottunk, földet terítettünk,
fákat ültettünk.
Segítséget kaptunk a vas-és fémhulladék, illetve a papírgyűjtéshez is.
Bár a gyerekek nagy része lelkesen kivette a részét a papírgyűjtésből, azért a szállítás többnyire a szülőkre maradt. Ennek
eredményeként mintegy 360.000.-Ft bevételhez jutottak az osztályok. A vasgyűjtésből, mely esetében a gyűjtőhelyet a Seregker
Kft biztosította, míg a szállítást a falubelieken kívül a Polgármesteri Hivatal dolgozói oldották meg, mintegy 285.000.-Ft bevételünk lett, melyen fele-fele arányban osztozik az iskola és az
óvoda. Mindkét intézmény parkosításra fordítja a pénzösszeget.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden aktív és lelkes segítőnek a munkáját, aki bármilyen módon segítette intézményünket! Köszönjük!
Sajtos József

Seregélyesen pedig az iskola és az új óvoda környezetének
rendbetételén (föld hordás, terítés, megművelés, stb.) kívül szemetet szedtünk a főutak mellett (kül és belterületen egyaránt),
és a kanális parton, a gróftemetőhöz vezető úton.
Köszönet mindazoknak, akik segítették munkánkat!

Csak ismételni tudom magam:

Kajosné Südi Ildikó

KÖSZÖNET AZ ÖNZETLEN SEGÍTSÉGÉRT!

2.) Április hónapban több alkalommal is segítséget kapott az
iskola a szülőktől, hozzátartozóktól.
Április 8-án, pénteken délután az erdei iskolában dolgoztunk. Az udvart, a parkot gereblyéztük végig, rendbe tettük a
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

		

Horváth Sándor
polgármester
Polgármesteri Hivatal
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Nemzetőrök Országos Egyesülete
2336 Dunavarsány, Széchenyi u. 63.
Tel./Fax: +36-24 /483-253; 06 70 450-2316
www.nemzetorokoe.hu

„HAGYOMÁNYAINKAT ŐRIZVE A JÖVŐNKET ÉPÍTSÜK !”
Jelmondatunk mottója kapcsán bemutatkozunk mint a Nemzetőrök Országos Egyesülete.
Történelmi visszatekintés kapcsán az 1848.mátcius-áprilisi Nemzeti Őrsereg felállítása Petőfi,Vasvári, Batthyány gróf, Görgei Artúr
történelmi személyiségek szervezésében., napokon belül 20-25 ezer
fővel megvalósult. Április 7-én a Batthyány kormány XXII. törvénybe hivatalossá teszi a szervezetet.
Az 1848 forradalom és szabadságharc történelemformáló eseményei alatt válik ismertté, elfogadottá és jelképpé a szó: NEMZETŐR!
Évszázados múltunkhoz híven 2006-ban megalakítottuk a Nemzetőrök Országos Egyesületét Dunavarsány központtal.
Egyesületünk alulról szerveződő, közhasznú, egyenruhás de
FEGYVERTELEN központi irányítású szervezet, amely közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független!
Önként vállalt társadalmi, állampolgári biztonságunkat a rendvédelmi, katasztrófavédelmi, környezetvédelmi szervezetekkel törvényesen együttműködve kívánjuk biztosítani.
Egyesület célul és feladatul rögzítette alapszabályában:
Nemzetőr hagyományőrzési feladatokat,
Rendvédelmi feladatok ellátása a rendőri szervekkel közös tevékenységgel, Közreműködés a terrorizmus elleni harcban,
területvédelmiőrzési feladatok,
Katasztrófavédelmi feladatokban való aktív részvételt,
Környezet és természetvédelmi feladatokban való részvételt,
Tanintézetekben a kábítószer elleni védelem oktatásában való
részvételt, érettségizett fiatalok felkészítése a katonai, rendőri hivatásos pályára, Szociális és karitatív feladatokban való részvételt,
Belépett nemzetőrök folyamatos képzése.

Vázolt célok és feladatok teljesítéséhez várjuk a Nemzetőrök Országos Egyesületébe a honvédség, rendőrség, rendvédelmi szervezetek volt tagjait,illetve minden 18-életévét betöltött, büntetlen
előéletű, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező magyar állampolgárt, etnikai és politikai hovatartozásra való tekintet nélkül, akik
elkötelezettséget éreznek céljaink iránt.
Egyesületünk tagjai rendfokozatot viselnek /kezdő: őrmester/
vagy már a megszerzett magasabb rendfokozat. Tagok feladataikat
egyenruhában szigorú szabályok között végzik.
A tagok tagdíjat fizetnek, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.
Az egyesületet képzett, tapasztalt, hivatásos múlttal rendelkező
személyek vezetik!
Csapatzászlóval rendelkezünk, melyet a székházunkban őrizünk.
Fogjunk össze, dolgozzunk, segítsünk és szolgáljunk együtt, mint
NEMZETŐRÖK, legyünk büszkék és ápoljuk elődeink által elért
történelmi sikereket !
Tisztelettel és szeretettel várjuk a belépni szándékozók jelentkezését egyesületünkbe, a Nemzetőrök Országos Egyesületébe.
Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás érdekében lakossági fórumot
tartunk 2011.május 19-én 18.00-órakor a művelődési házban.
/: H a r c z i József :/
Nemzetőr Dandártábornok
Nemzetőrök Országos Egyesülete
Fejér Megyei Egységvezető

Vöröskereszt hírek Új kórokozó, új védőoltás
Április 19-én Véradás volt községünkben. Harmincöt véradó adhatott vért.
Nagyon szépen köszönjük életmentő, önzetlen segítségüket.
Szintén április 19-én területi elsősegélynyújtó versenyen vettünk részt az általános
és a szakképző tanulóival. A szakképző iskola első helyezést, az általános iskola ötödik
helyezést ért el.

Gratulálunk és köszönjük a részvételüket!
Május 7-én a Falu Napi rendezvény sorozaton elsősegélynyújtó bemutatókkal, különböző témájú vetélkedőkkel, játszóházi
programmal veszünk részt. Valamint a vércukor és koleszterin méréssel csatlakozunk az iskolai pályázati programhoz.
Mindenkit szeretettel várunk.
Mohari Istvánné
Községi vöröskereszt elnöke
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Ez év márciusában új kórokozó okozott megbetegedéseket Körmenden: öt középiskolás fiatal fertőző agyhártyagyulladásban betegedett meg, mind az öten a
kórház intenzív osztályára kerültek betegségükkel.
A kórokozó mind az öt esetben a C típusú Meningococcus
baktérium volt. Szerencsére a meningococcus okozta agyhártyagyulladás ritka betegség, viszont aki elkapja a kórokozót,
az 24 órán belül olyan súlyos állapotba kerülhet, hogy a kórház intenzív osztályára kerül. Körmenden mind az öt beteg
egészséges, jó immunitású 16 éves fiatal volt. Lehetőség van a
betegség megelőzésére védőoltással: 1-2 éves kor között egyetlen védőoltás beadását javaslom, amely tartós, kb. 15 évig tartó
védelmet tud biztosítani a baktériummal szemben. 2 éves korig 70%-os TB támogatással kapható ez az önkéntes védőoltás
a gyógyszertárakban.
A későbbiekben 16 éves korban javaslom még egy emlékeztető védőoltás beadását (egyrészt letelik a 15 éves védettség),
másrészt a 18-20 év közötti kollégista, bulizós fiatalok között
viszonylag gyakori a Meningococcus fertőzés.
Dr. Horváth Tibor
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1-es komplett műkő síremlék már 140.000 Ft-tól
2-es komplett műkő síremlék már 180.000 Ft-tól
1-es gránit emlékes műkő síremlék már 220.000 Ft-tól
2-es gránit emlékes műkő síremlék már 260.000 Ft-tól
1-es komplett gránit síremlék már 250.000 Ft-tól
2-es komplett gránit síremlék már 450.000 Ft-tól
Sírtisztítás 14.000 Ft-tól,
sírbontás 10.000 Ft-tól.
MEGRENDELHETŐ:
TELEFON:
(06-20) 315-67-67,
(06-20) 438-57-54
TELEPHELY:
PUSZTASZABOLCS,
MÁTYÁS KIRÁLY U. 41.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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A változtatás jogát fenntartom.
2011. március

Iskolai hírek
ALSÓS HÍREK

Eseménydús volt az eltelt két hónap a számunkra,
rengeteg versenyen, megmérettetésen vannak túl tanulóink.
Február 24-én iskolai matematikaversenyen vehettek részt.
Eredményeik:
I.
II.
III.

1. osztály		
Palló Barnabás 1.b
Kiss Virág
1.b
Dvéri Zsolt
1.b

2. osztály
Hekkel Zsolt
2.a
Paplogó Veronika 2.b
Halmi Adrián 2.b

I.
II.
III.

3. osztály		
Varsányi András 3.b
Führpasz György 3.b
Vajda Gyula
3.b

4. osztály
Dancsa Márk
Kállai Rebeka
Rács Attila

4.b
4.a
4.a

Március 3-án, Székesfehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési Ház megrendezésében mesét mondhattak tanulóink.
Zölei Réka (1.a), Penzer Flóra (2.a), Őszik Fruzsina (3.b) és
Penzer Patrik (3.b) tanulók közül Fruzsina bejutott a döntőbe
és ott különdíjas lett.
Iskolai szavalóversenyünket március 17-én tartottuk. Kellemes családias hangulatban hallgathattuk meg tanulóink verseit. Ez jó próba és megmérettetés volt számukra, mert a helyezést elért gyerekek közül többen később még más versenyeken
illetve a Költészet Napján is előadhatták versüket.
I.
II.
III.

I.
II.
III.

1.osztály			2. osztály
Zölei Réka
1.a
Csikesz Melitta 2.b
Hajdu Nikolett 1.a
Paplogó Veronika 2.b
Kuti István
1.a
Pálfi Dóra
2.b
Penzer Flóra
2.a
3.osztály			4. osztály
Penzer Patrik
3.b
Veres Lúcia
4.b
Őszik Fruzsina 3.b
Csincsi Barbara 4.a
Sudár Virág
3.a
Kállai Rebeka
4.a

Március 22-én Pázmándon, a Kempelen Farkas Általános
Iskola sakkversenyén szerepelt Kiss Tamás (4.b). Jó játékkal
4. helyezést ért el.
Március 23-án Sárosdon, a Farkas Gyula Napok keretében
került sor egy környezetvédelmi akadályversenyre. A 3. és 4.
osztályosok vettek részt ezen egy-egy csapattal. Érdekes, játékos feladatokat oldottak meg, ügyesek voltak, jól szórakoztak
és a negyedikesek még a II. helyezést is elhozták. A csapat tagjai Csincsi Barbara, Kállai Rebeka, Martin Dávid, Rács Attila,
Dancsa Márk, Horváth Csenge, Erdélyi Bíborka, Kiss Tamás
voltak.
Még ezen a napon, délután került Sárosdon megrendezésre
az „Észforgató akadályverseny”. Ezen a versenyen SNI-s és
BTM-es tanulók vehettek részt. 5 csapattal neveztünk be és 3
csapatunk helyezést is ért el.
Az 1. osztályosok csapata (Molnár Mercédesz, Kaiser Kitti,
Katona Tamás) III. lett.
Az egyik 2. osztályos csapat (Bozai Nikoletta, Ferhécz Dorottya, Major Katinka) II. és a 3.b csapata(Pompor József,
Szarvas Ádám, Szurovcsák Gábor) pedig III. helyezéssel térhetett haza.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Tagiskolánk szavalóversenyéről is hoztunk el dobogós helyeket:
Penzer Patrik (3.b)
I.,
Őszik Fruzsina (3.b)
III.
Veres Lúcia (4.b)		
II.
helyezettek lettek évfolyamukban.
Április 6-án matematikaversenyen próbálhatták ki magukat tanulóink Csőszön, a Gorzium Általános Iskola Tagiskolájában. Két tanulónk mindegyike szép eredményt ért el:
Varsányi András (3.b)
Dancsa Márk
(4.b)

II.
I. helyezettek lettek.

A TRIÁDA matematikaverseny kicsit nehezebb, a jelentkezők száma miatt is nagyobb próba volt. Ennek ellenére itt is
eredményesen szerepeltünk.
3. osztály:
Fürhpasz György (3.b)
Varsányi András (3.b)

I.,
VII.

4. osztály:
Dancsa Márk és Veres Lúcia (4.b)
holtversenyben IV.
Versmondóink Mezőfalván is képviselték iskolánkat.
Itt Őszik Fruzsinát (3.b) I. hellyel,
Sudár Virágot (3.a) pedig II. hellyel
jutalmazta a zsűri.
Nem csak verset, mesét, de mondát is szívesen mondanak tanulóink. Ezt bizonyítja, hogy a Zentai Úti Általános Iskolában
rendezett megyei versenyen Őszik Fruzsina II. helyezést ért el.
Gratulálok tanulóinknak az elért szép eredményekért és
megköszönöm felkészítő tanítóik munkáját!
Lippainé Bihercz Ildikó
munkaközösség-vezető

FELSŐS TAGOZAT
Tavasszal vannak a megyei versenyek többségben. Sok helyütt voltunk az idén is. Röviden beszámolok róla.
Márciusban a Sárosdi Farkas Gyula-napok keretében szavalóversenyen voltunk. Egy Romhányi József verssel, valamint
egy Európai Uniós költő által írt művel lehetett indulni. Kilenc
tanulónk nevezett.
5. évfolyamból:
7. évfolyamból:
8. évfolyamból

I . Halasi Vivien / 5. b/
I. Vollein Anett /7.a /
II. Veres Anna /8.b /

Április 14-én Kálozon voltunk 5-8 osztályig szövegértési
versenyen. Eredményünket várjuk!
Április 8-án a Vasvári Általános Iskolában volt a megyei
nyelvÉSZ forduló. A mi nyolcadikos lányaink szépen szerepeltek.
Ők alsó tagozatos koruk óta vesznek rész ezen a megmérettetésen.
Tóth Adél 8.b II.
Erdélyi Kitti 8.b VI. lett a versenyen.
(Németh Szilvia 8.b betegség miatt nem tudott ott lenni.)
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Ovis hírek

Április 9-én a Székesfehérvári István Király Általános Iskola rendezte meg az Országos Simonyi Helyesírási Verseny
megyei fordulóját.
Erdélyi Kitti 8. b
Luncz Flóra 7.b
Molnár Eszter 6.a

II.
V.
VII. helyezett lett.

(Vollein Anett és Németh Brigitta is szépen szerepelt).
Legalább 10. éve rendezzük meg a Föld Napján (ápr. 22-én) a
földrajzi nevek helyesírási versenyét.
Idén két fehérvári iskola és négy kistérségi iskola 2-2 tanulója
látogatott el hozzánk. Ezt a versenyt a mindenkori 4. 5. 6. osztályosoknak szervezzük.
Egyre népszerűbbek vagyunk.
Mieink közül csak a 4. osztályosok jutottak helyezéshez.
I. Erdélyi Bíborka 4. b
II. Kállai Rebeka 4. a
III. Csincsi Barbara 4. a
Más! Május 7-re került át a megyei Bella István szavalóverseny, amelyet a Vörösmarty Társaság szervez a Ciszterci Szent
István Gimnáziumban. Három tanulónkért izgulhatunk:
Vollein Anettért, Veres Annáért és Jenei Tímeáért.
A Kálozon rendezték a szövegértési versenyt április 14-én,
ahol évfolyamonként 20-22 fő vett részt. Eredmények:
5. évfolyam: 		
Halasi Vivien 4.		
Németh Brigitta 6.

6. évfolyam:
Csillag Rebeka 2.
Győri István 2.

7. évfolyam:		
Nádasi Richárd 1.		
Jenei Tímea 4. 		

8. évfolyam:
Dancsa Barbara 1.
Erdélyi Kitti 3.

Kistérségi nyelvi verseny volt április 27-én Tácon, ahol a német nyelvi megmérettetésen a 7. évfolyamos diákjaink első
helyezést értek el. A nyolcadikosok a 2. 3. és a 4. helyet szerezték meg. Angol nyelvből szintén elsők lettek a hetedikesek, a
nyolcadikosok pedig az első és második helyezést is elhozták.

Megtöltöttük élettel a Művelődési Házat
Nagy örömünkre szolgált, hogy az április 16.-án tartott Jótékonysági előadásunkon mind a kisgyermekek, mind az
óvó nénik szereplése osztatlan sikert aratott. Köszönjük az
elismerő szavakat, és a nagylelkű, jó szándékú adományokat
mindazoknak, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A bevételt új óvodánk parkosítására fordítjuk. (Természetesen szőlőhegyi csoportunk ebből az arányosan rájuk eső részt, saját céljaira használja majd fel.)
Az új udvar elrendezése, növényekkel való betelepítése nyilvánvalóan nem csak jelentős anyagi ráfordítást igényel, hanem
emellett számottevő gépi, és emberi munkát is. Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik az önkormányzat által meghirdetett faluszépítő napon itt segédkeztek.

Egyéb híreink
Befejeződött az óvodai úszás oktatás tavaszi kurzusa,
melynek keretében tíz alkalommal vittük nagycsoportosainkat a székesfehérvári Csitári uszodába. A Delfin SE oktatóinak köszönhetően minden kisgyermek vízbiztonságra tett
szert, többen közülük a mély vízben is magabiztosan úsznak.
Az utaztatás költségét óvodánk biztosította, a szülőknek így a
tanfolyam díját kellett kifizetni.
Bevételeink bővítése érdekében idén második alkalommal
szerveztünk papírgyűjtést, valamint vasgyűjtést az iskolával
közösen. Köszönjük a szülők lelkes segítségét.
Természetesen ovinkba is megérkezett a HÚSVÉTI NYÚL.
Valamennyi kisgyermeknek hozott ajándékot az előre elkészített fészekbe, illetve a bokrok alá.
A tavaszi nevelési értekezlet keretében óvodánkban
előadást tartott Dr Pusztai
Jánosné egyetemi docens. A
Föld napja kapcsán beszélt a
környezeti nevelés kiemelt
szerepéről korunkban.

Szászi Béláné
humán munkaközösség
vezetője

Népi tánc

Tisztelt asszonyok, lányok!
Kortól függetlenül, akinek kedve van népi tánccsoportunkhoz csatlakozni és jól akarja magát érezni, azt
szeretettel várjuk május 2-án 18 órakor az első tánclépésekre, a próbánkra, ahol zenekíséret is lesz.
Helye: az iskola új táncterme.
Tisztelettel: Helbigné Kata Tel.: (06-30) 949-3487
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Pécs OB U11 Molnár , Pánczél, Nagy

Németh, Hoffman

Diákolimpia, Molnár

Pánczél Zoltán

Hajdúszoboszló Molnár, Pánczél páros bronz

Varga Martin bronz

Tollaslabdás eredmények 2011 tavaszán
A tavaszi időszakban több jelentős versenyen is részt vettek a
tollaslabdásaink, és mindenhonnan érmekkel tértek haza.
Március végén az Országos Diákolimpiai Tollaslabda Döntőt
Salgótarjánban rendezték meg, ahová 13 seregélyesi diák jutott
be. A küzdelmek pénteken délben kezdődtek, s vasárnap délután fejeződtek be. Többször is előfordult, hogy egyszerre 2-3
versenyzőnk volt a pályán. Bizony nem volt egyszerű megoldani, hogy mindenkire egyformán oda tudjunk figyelni. Nem is
mindig sikerült, annak ellenére sem, hogy néha még a nagyobb
versenyrutinnal rendelkező gyerekek is besegítettek. Jó volt látni, hogyan buzdították a pályán lévő játékosokat a szülők, és az
éppen nem játszó gyerekek. Egy csapat voltunk, s ez nagyon sokat jelent. Ám a versenyrutint ez sem tudja pótolni, hisz azt csak
versenyeken lehet megszerezni, de még akkor is izgul mindenki,
még ha olykor tagadja is. Ezért persze a legkisebb figyelmetlenség, kihagyás is megbosszulja magát. Sajnos tapasztaltuk. Ennek
is köszönhető, hogy az eredmények kicsit elmaradtak a várakozástól. Így lett a várt arany helyett ezüst a leigazoltak között a
Molnár Marci nyakában, és bronz a Pánczél Zolikáéban, és így
nem lett dobogós Németh Lackó sem. Viszont Lippai Dani a nagyon erős mezőnyben gyönyörű játékkal, sokszor szinte repülve
a pályán jutott be a 8 közé, s a dobogótól sem volt messze.
Még vasárnap reggel is többen voltak olyanok, akik az éremesélyesként léptek pályára. Ám akadtak, akik nem tudtak megbirkózni azzal a tudattal, hogy érmesek lehetnek, s elizgulták
a meccset. Így csúszott le a dobogóról Kustán Noémi (13.),
Zsuppán András (8. lett), Nagy Márton (9. helyen végzett).
Rapai Martin (a IV. korcsoportban) is az aranyéremért küzdött
ekkor még, majd bronzérem lett a nyakába akasztva, mert ő is
megijedt a lehetőségtől, s nem hitte el, hogy nyerhet. Ekkor már
nem csak a győzelmek száma, hanem az ütött és kapott pontok
aránya, illetve a pontkülönbség is nagy szerepet kapott. Így alakult ki a végleges sorrend. Viszont a vártnál jobban szerepelt
Oláh Barnabás, aki a 16. helyen fejezte be a versenyt 3 győzelmével. De dicséret illeti meg a nagyon izguló Tóth Danit és az
ügyesen játszó Molnár Dávidot, valamint Dancsa Barbit is, aki
már az első meccsén megsérült, s ennek ellenére, keményen,
összeszorított fogakkal küzdötte végig a meccseit. Így két győzelmet szerzett. Horváth Bálint (V. kcs.) élete első diákolimpiáján szintén az éremért szállt síkra még vasárnap is, de az utolsó
meccsét elveszítette, s így 4 győzelmével a nyolcadik helyen végzett. (Az első helyezettnek 5 győzelme volt.)
Összességében a gyerekek nagyon igyekeztek, s szépek ezek
az eredmények, de egy kicsivel jobbat vártunk mindannyian.
Sebaj, majd jövőre javítunk ezeken a helyezéseken!
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A versenyek a leigazoltak számára ezzel még nem értek véget,
mert április első hétvégéjén, Hajdúszoboszlón rendezték meg
az Országos U17-es és U13-as Magyar Bajnokságot. A 13-asok
között felversenyezve indultak a 11-eseink, akik nagyon ügyesen helyt is álltak, s párosban Molnár Marci és Pánczél Zoli
megszerezte a harmadik helyet. Az U17-eseknél Lippai Bálint
nagyon szépen játszott, ám sokat volt beteg, s így a dobogóról lemaradt. Németh Lackó szereplését nagyban befolyásolta
a pár nappal korábban bekövetkezett haláleset. Nem tudott
kellőképpen koncentrálni, így egyéniben a 6., míg vegyes-párosban a 8. helyen végzett. A fiú párosra sikerült magát összeszednie, s végül a dobogó legfelső fokára állhatott Hoffmann
Donáttal, a Multi Alarm SE versenyzőjével párban. Magyar
Bajnokok lettek. Ez némi vigaszt jelentett számára az egyéniben elszenvedett vereségért.
Áprilisban még egy OB-én vettünk részt, akkor Pécsre utaztunk Molnár Marcellel, Pánczél Zolikával és a már leigazolt
Nagy Mártonnal. Nagyon szép játékot mutattak. A játékukat
figyelő felnőttek arckifejezése mindent elárult. Leginkább csodálatot, hogy ezek a kicsik mi mindent tudnak már. A Nagy
Marcit látva azt kérdezték, hol rejtegettem ezt a gyereket, s
hogy-hogy nem nyerte meg a diákolimpiát? Molnár Marci játéka magabiztos és szép volt, ám a döntő meccsén, amikor már
csak két pont kellett volna a győzelemhez, 5 ziccert is rontott
egymás után, s így ellenfelét felhozva saját magát megverve
az ezüstérmet szerezte meg. Pánczél Zolika ugyancsak háromjátszmás nagyon látványos mérkőzésen kapott csak ki a
későbbi győztestől, s ő lett az egyik, Nagy Marci pedig a másik
bronzérmes.
Mindenkinek csak gratulálni tudok, s további sok sikert,
az elkövetkezendő versenyekre pedig jó felkészülést, kitartó
munkát kívánok!
A legközelebbi versenyünk május 7-8, amikor is utánpótlás
és felnőtt verseny is lesz. Majd 22-én rendezünk amatőr versenyt, amelyen bárki indulhat. A szülő-gyerek páros versenyünkre június 5-én, vasárnap kerül sor. Majd ezt követi az
első nemzetközi versenyük, június 10 és 12 között. Ezután egy
kis pihenő következik, majd pedig jön az edzőtábor, melyre
már most lehet jelentkezni.
Ám addig is minden csütörtökön este 6 órától 8 óráig szeretettel várjuk a tollaslabdázni szerető gyerekeket és felnőtteket
a tornacsarnokba.
Részletes információkat www.pelikandse.hu honlapon lehet
találni.
Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelő tanár és tollaslabdaedző

RÉGI IDŐK KÉPEI
14

2011. május

Kora tavasz
az „Élő Ősz”-ben

MEGHÍVÓ
Az Élő-Ősz Nyugdíjas Klub 2011. május 11-én 17 órakor az
Időjárás és az ember címmel előadást szervez.
Előadó: Gelencsér János meteorológus
Helyszín: Seregélyesi Művelődési Házban lévő klubhelyiség
Az előadásra minden érdeklődőt tisztelettel hívunk és
szeretettel várunk.

2011. március 11.
Szemet gyönyörködtető kiállítást rendeztünk be néhány óra
alatt a Művelődési Ház aulájában, ezen a napon megtartott
seregélyesi operett, magyar és cigánynóta est programjának
gazdagítására. (Így a szünetben sem unatkoztak a vendégek.)
Emlékkönyvünkbe a művészek is írtak, mely az alkotóknak
szép elismerés.
„Varga Istvánné Margitka kiállításához szívből gratulálok.
Nagyon megható, egyben hihetetlenül egyéni stílusban készítette képeit.” – Kovács Zsuzsa –
Hasonlóan fogalmazott Kátay Zsuzsa is. Jól estek a falubeliek
elismerő írásai is.

Oláh Jánosné klubvezető a klubtagok nevében

2011. március 15.
„Ha én rózsa volnék..” nyitotta meg a koszorúzási ünnepséget 6 fő szóló énekes a klubból, és Kossuth-nótáktól zengett a
tér a dalkör előadásában az ünnepség végén. Szívből, hazáját
szerető magyar ember őszinteségével énekeltek.

2011. március 29.
16 fő klubtagunkat a Mikroszkóp Színpad művészei szórakoztatták Székesfehérváron a Művészetek Házában. Este pedig Nagy László tanár úr jóvoltából visszanézhettük a 2009es év karácsonyi ünnepségét felvételről. Felidéztük az akkori
szereplést. Ismét jó volt együtt lenni!

2011. április 11.
Versünnep Nagyvenyimen. 2 fő versmondónk Sándor Andrásné és Zölei Józsefné vett részt ezen az ünnepen. Dicséret és
emléklap volt a jutalmuk.

2011. április 16.
Nagyon nemes feladatot támogattak a klubtagok (5 fő),
akik részt vettek Enyingen
egy jótékonysági délutánon.
(A befolyt bevételt ez Enyingi
Mentőállomás eszközparkjának fejlesztésére fordítják.)
Ugyanezen a napon volt a
Doni Bajtársi és Kegyeleti
Szövetség országos találkozója Székesfehérváron. Ezen
a rendezvényen klubunkat
3 fő képviselte és rótta le kegyeletét Pákozdon a Mészeghegyen a Don-kanyar kápolnánál 1-1 szál virággal.
Sándor Andrásnénak a szövetségben végzett munkáját egy
emléklappal köszönték meg.
Magdika szép szavalatával tette ismét emlékezetessé a találkozót.
Igen gazdag program vár ránk még április és május hónapban. Bízunk benne, hogy mindegyik sikeres és hangulatos
lesz.
Oláh Jánosné
klubvezető
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Költészet Napja
(április 11)
Szászi Béláné, a humán munkaközösség vezetője és Mogyorósi Gyöngyi, a művészeti tagozat vezetője küldte a meghívókat – és nem is hiába. A község lakói, kis- és nagyobb diákok
szép számmal jöttek el a József Attila születésnapján megrendezett Költészet Napjára. Közvetlen, szép ünnepi köszöntőt
mondott Komlósi József, a Vörösmarty Megyei Könyvtár nyugalmazott, címzetes könyvtárosa.
Meglepetésünkre nagyon sokan készültek szebbnél-szebb
versekkel. A választás színes és sokféle volt, így elhangzottak
régi és ma élő költők művei is. Miután már hosszú évek óta
részesei lehetünk e szép irodalmi délutánoknak, azt is jól eső
érzéssel látjuk, hogy nemcsak egyre többen, de egyre szebben
is adják elő a költeményeket.
A műsorban az iskolák diákjain kívül az Élő Ősz Nyugdíjas Klub tagjai is felléptek, akik ezúttal megzenésített verseket
énekeltek. Hangszeren kísérte őket Izinger Attila zenetanár.
Íme néhány kép a sok fellépő közül.
-ke–
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FÉNYKÉPALBUM
A Gondoltunk egyet, és útjára indítottuk ezt a fotórovatot. Fényképek közül szemezgetünk, ezért is lett
a neve Fényképalbum.
Olyan képeket szeretnék megmutatni a kisbíró olvasóinak, melyek nagyon kedvesek számomra, és remélhetőleg az olvasók is annak találják majd.
Mindig egy kép kerül bemutatásra, és úgy gondoltuk, hogy
talán érdekesebb a rovat, ha pár információt megosztok az
olvasókkal a fényképre vonatkozóan.
Aki nézegette a honlapomat, és olvasta a soraimat, vagy
valaha is kérdezett a fotózásról, hogy honnan ez a nagy szerelem a fotózás iránt, annak biztosan említettem, hogy ez
egy nagyon régi álom! És bizonyára észrevette, hogy munkám során különösen nagy hangsúlyt fektetek a gyermekekre! És az újszülöttek pedig!.... Ők a mindenem! Ezért is esett
elsőként erre a képre a választás.
Igaz húsvét után vagyunk, de ezt a kis csöppséget meg szerettem volna mutatni.
A kislány, Zara. Mindössze 14 napos!
Igazán együttműködő kis teremtés. Bizonyára nem értette
mi ez a sürgés-forgás körülötte, de nem is nagyon ellenkezett. Néha kikukucskált kis pillái közül, hogy ott vagyok-e
még? Vagy épp megszomjazott. Minden kívánságát árgus
szemekkel figyeltük és teljesítettük. Ezek után már ő sem
ellenkezett.
Édesdeden aludt, amikor ez a fényképet készítettem róla.
Nem is sejtve, mekkora örömöt okoz majd ezzel számunkra!
Köszönjük!
Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu • +36 20 448 8411

Seregélyesi

KISBÍRÓ
Megjelenik: 1700 példányban

Minden pillanat kincs
Hogy mennyit ér egy év
Kérdezd meg a diákot, akinek ismételnie kell.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hónap
Kérdezd meg az anyát, aki koraszülöttet hozott a világra.
Hogy megértsd, mennyit ér egy hét
Kérdezd meg a hetilap szerkesztőjét
Hogy megértsd, mennyit ér egy óra,
Kérdezd meg a szerelmest, aki találkozóra vár.
Hogy megértsd mennyit ér egy perc
Kérdezd meg az utast, aki lekéste a vonatot.
Hogy mennyit ér egy másodperc
Kérdezd meg az autóst, aki nem tudta elkerülni a balesetet.
Hogy megértsd, mennyit ér egy tizedmásodperc
Kérdezd meg a sportolót, aki csak ezüst érmet nyert az olimpián.
Minden pillanat kincs, ami a tiéd.
A tegnap történelem. A holnap rejtelem. A ma ajándék

Víz- Gáz- Fűtésszerelés
Ingyenes munkafelmérés
és kiszállás

• Vízvezetékek szerelése
• Fűtésrendszerek szerelése,
átalakítása
• Gázvezetékek szerelése
• Gázkészülékek javítása
• Vegyes tüzelésű és gázkazánok beszerelése és
cseréje
• Vízcsapok javítása, cseréje
• Szennyvízvezetékek átalakítása, cseréje
• Szennyvízvezetékek rákötése központi hálózatra

Mészáros Gábor 20/256-3671
gabor.m1@t-online.hu

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
A lap alapítója: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes, Széchenyi u. 2.
Felelős szerkesztő: Vargáné Kovács Edit • Szerkesztőség címe: Seregélyes Polgármesteri Hivatal
Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester
Nyomdai előkészítés és nyomás: ALPHA-VET Kft. Grafikai Stúdió és Nyomda,
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. Telefon: (06-22) 516-424, (06-22) 516-443

