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Köszönet Seregélyes
adományozó lakóinak!

A Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes Csíkszereda
város egyik néptáncegyüttese. A helyi fiatalok mellett
több hivatásos táncos is tagja az együttesnek. Tizenhét
évestől huszonnyolc évesig terjedő életkorúak a táncosok. Az együttes abban különbözik más hasonló együttesektől, hogy néptánc-színházi előadásaik vannak, mint
például Holtodiglan (János vitéz bemutatva táncosan),
Adok-kapok, Madéfalvi Veszedelem, Ludas Matyi illetve,
Teremtés-történet.
A Seregélyesen sorra kerülő produkció, a Ludas Matyi 2010 karácsonyára készült, amikor az együttes az öt
éves születésnapját ünnepelte.
A közismert történet ezúttal Erdélyben zajlik, a főhős
Kalotaszegről indul el és Mezőségen köt ki a lúdjaival.
A néző elé tárul a régi, egyszerű falusi életvitel, a gyönyörű népi muzsika illetve a kemény, viszont ugyanakkor szép tánc, akár legényes, akár páros. Hogy mindez
táncban hogy nyilvánul meg, illetve hogyan tud jókat
mulatni a néző akár Döbrögi vitézein, akár Matyi lúdjain, az kiderül folyó év július 22-én, pénteken 19 órai
kezdettel a Seregélyesi Művelődési Házban.

A műsort minden korosztálynak ajánlják!
Rendező-koreográfus:
Kelemen Szilveszter
Alkotótársa: Kósa M. Gabriella, aki
tizennégy éve van a hivatásos néptáncos pályán.
Narrátor: Fodor Levente, aki
a csikszeredai népszínház érdemes művésze volt.
Technikus: Szabó Előd

A Polgármesteri Hivatalba május 25-ére meghívtuk azt a
három kisgyermeket, akikről előző lapszámunkban írtunk –
anyukájukkal együtt .Horváth Sándor polgármester az üdvözlő szavak után megköszönte a gyűjtés szervezését és lebonyolítását Kassai Márta, valamint Zsuppánné Kucsera Mónika
védőnőknek és Kiss Gyuláné alpolgármesternek, majd átadásra került a faluban összegyűjtött pénzadomány, 25.040 Ft családonként. A szülőknek a kisgyermekek neveléséhez kitartást,
türelmet és jó egészséget kívánunk. Külön megköszönjük a
gyűjtődobozok befogadását a Virágboltnak, a Gyógyszertárnak, a COOP ABC-nek és a szőlőhegyi gyűjtőnek.
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Önkormányzati tájékoztató
a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. évi üléseiről
2011. február 2-i soros ülés

A képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett jóváhagyta:

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és 6 igen szavazattal jóváhagyta:

• az önkormányzat tulajdonát képező 234/11 hrsz.-ú út ingatlan és Gülec Györgyi Seregélyes, Széchenyi u. 8/b sz.
alatti lakos tulajdonát képező 234/14 hrsz.-ú ingatlan telekalakítását, melynek során a 234/11 hrsz.-ú út ingatlan
területe 114m2-rel növekedett. A vételi árat 100.000 Ftban hagyta jóvá.

• a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját
• az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót
• az önkormányzat 2011. évi költségvetésének célkitűzéseire vonatkozó tervezetét és azt a közmeghallgatások után
végleges tárgyalásra alkalmasnak tartotta
• majd az 1/2011.(II.03.) önkormányzati rendelettel módosította ”A szociális ellátások helyi rendszeréről” szóló
2/2009.(IV.1.) önkormányzati rendeletet
• az előterjesztés melléklete szerint, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát
• a 2011. évi iskolatej programot 2011. június 15-ig terjedő
időszakra
• Tiffinger Péter helyi vállalkozó ajánlatát az önkormányzati intézmények érintésvédelmi és tűzbiztonsági felmérésére vonatkozóan és az ajánlat szerinti díjtétellel megrendelte a feladatok elvégzését a polgármesteri hivatal, a
művelődési ház, a könyvtár, a sportpálya és a szőlőhegyi
orvosi rendelő tekintetében.
• a vis maior támogatási igény benyújtását
• a költségkalkuláció megkérését az EON-tól a Pálinkaházi
út mellett, a Béke u. és az Ady E. u. közötti gáz gerincvezeték kiépítési költségeire vonatkozóan
• az óvodaépítéshez a 25m3-es, 460.000 Ft+ÁFA és a 4m3es 95.000 Ft + ÁFA áron megvásárolt szennyvíztartály
beszerzését
• az Egészségház kivitelezése projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására az ELKÁNA Bt. (8121 Tác, Táncsics
M.u.2/1) megbízását
• a fogorvosi rendelőben keletkezett tűzesettel kapcsolatban a QBE Biztosító által követelt 2.024.100 Ft összeg
kifizetése ügyében a polgármester által javasolt Dr.
Neukum Flórián I. és II. fokú, 150.000 Ft + ÁFA összegű ajánlatát az önkormányzat perbeli jogi képviseletére
vonatkozóan
• a Magyar Önkormányzatok Szövetsége ajánlatát és figyelembe vette azt, hogy az önkormányzat már a TÖOSZ
tagja, így további ilyen irányultságú szervezetben nem
kíván részt venni
• a Medicopter Alapítvány támogatást kérő levelét, azonban a költségvetés jelenlegi helyzete alapján támogatást
nem tud biztosítani.
• kisvendéglő bérlőjének, Horváth Gábornénak a bérleti
díj elengedésére irányuló kérelmét, a képviselő-testület a
2011. augusztus hónapra eső díjat elengedi

A képviselő-testület 3 igen, 2 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi javaslatot nem támogatta.
• a lakosság részéről érkezett bejelentések kivizsgálására
bizottság felállítását

2011. február 14.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
megalkotta „Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről” szóló 2/2011.(II.15.) sz. rendeletét.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal:
• kezdeményezte a Széchenyi István Alapítvány megszűntetését
• támogatta a Seregélyes 900 hrsz-ú ingatlan (régi szeméttelep), 1.000 Ft/m2 áron történő értékesítését
A képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazattal, az alábbi javaslatot nem támogatta:
• a Művelődési Ház technikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó pályázat beadását
A képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett az alábbi döntést hozta:
• a XINEON-IT Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u.37. III/9.)
előterjesztés szerinti ajánlatát, a Seregélyes-Aba összekötőút Seregélyes települést érintő szakaszai terveinek felülvizsgálatára, elkészítésére vonatkozóan elfogadta, a tervezési árat a település belterületi szakaszáig terjedően
600.000 Ft + Áfa áron jóváhagyta.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett:
• a Seregélyesi Kisbíró újság hirdetési árait az alábbiak szerint állapította meg:
A/4 terjedelemben
10.000 Ft + ÁFA
A/5 terjedelemben
5.000 Ft + ÁFA
A/6 terjedelemben
2.500 Ft + ÁFA
Magánszemély
kép nélküli apróhirdetése: 20 Ft/szó + ÁFA
Nem magánszemély
kép nélküli apróhirdetése: 40 Ft/szó + ÁFA

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta, 5 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett hagyta jóvá:
• az önkormányzat 2010. évi gazdálkodási beszámolójának
felülvizsgálatára, 300.000 Ft + ÁFA áron, a RADAR
Könyvvizsgáló Kft. (8000 Székesfehérvár, József A.u.21.
III/7) megbízását
• Kohl G. aprítógépének 250.000 Ft értékű bérbeadásáról
szóló számlájának kifizetését
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

2011. március 10-ei rendkívüli üléséről
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal:
• módosította a Sárosd – Seregélyes konzorciumi megállapodást
• új óvoda épület riasztó berendezésének kiépítésére a
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Babovill Kft ajánlatát fogadta el azzal, hogy az épületben +
2 db sziréna kiépítését kérte, és így a beruházást összességében 227.670 Ft + ÁFA összeggel hagyta jóvá, melyet a
költségvetés óvodaépítés előirányzata terhére biztosított
• a Seregélyes-Jánosmajor településrészen, a lakórészt és a
62 sz-ú Fő út közötti árokáthidalást biztosító fa híd-provizórium létesítését 105.000 Ft + ÁFA áron jóváhagyta,
amennyiben ahhoz a Közúti Igazgatóság is hozzájárul. A
költségeket az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
tartaléka terhére biztosította.

• A bekerülési összeget az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tartaléka terhére biztosította.
• a település ivóvízvezeték kiépítése során, a lakossági hozzájárulások megfizetésénél keletkezett hátralékok összegénél az 1000,-Ft és az alatti tartozásokat elengedte.
• civil szervezetek, egyesületek, egyesülések részére 2011.
évre, az alábbiak szerint biztosított önkormányzati támogatást:
Seregélyesi Sport Club
800.000 Ft
Élő Ősz Nyugdíjas Klub
100.000 Ft
Aranyeső Nyugdíjas Klub
50.000 Ft
Sakk Egyesület
50.000 Ft
Pelikán Sportegyesület – tollaslabda 100.000 Ft
Pelikán Sportegyesület – kézilabda
80.000 Ft
Pelikán Sportegyesület – foci
50.000 Ft
Dance the Life Táncegyesületnek
20.000 Ft
Seregélyesi Vöröskereszt
50.000 Ft
Seregélyesi Polgárőrség
20.000 Ft
Seregélyesi hagyományőrzők
50.000 Ft
Seregélyesi Lovas Klub
200.000 Ft

A Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal módosította a
16/2011. (II.02) sz. határozatát, amely szerint a Gülec-féle területvásárlás vételára 100.000 Ft-ról 114.000 Ft-ra emelkedett,
mert a visszavásárolandó terület nagysága 114 m2.

2011. március 30-ai soros üléséről
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal:
• a Seregélyes 2010. évi közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót tudomásul vette, azt jóváhagyólag elfogadta.
• a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadta
• elfogadta az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
szóló beszámolót.
• Seregélyesi Pelikán DSE (8111 Seregélyes, Fő u. 201.) részére Seregélyes Nagyközség címerének használatát engedélyezte az alábbi kikötésekkel és feltételekkel:
• A címer használata a 2011 évi nemzetközi tollaslabda
verseny érdekében végzett tevékenység során, plakátokon, hirdetményeken, meghívókon, szórólapokon használható fel.
• A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne
sértse a hiteles ábrázolást
• Ezen engedély nem jogosít más egyéb reklám és propagandaanyag, haszonszerzés céljára készített tömegcikk
terméken történő megjelentetésre.
• Ezen határozattal engedélyezett címerhasználatért díjat
nem kell fizetni.
• Jelenleg nem fogadta el a FEJÉRVIZ Zrt. ajánlatát, tekintettel arra, hogy a kiépítés utáni szennyvízrendszer bérleti díj összege egyenlőre nem ismert – és az a tárgyalások
eredménye lesz – , így azt később újra a testület elé kerül.
• Elfogadta az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. ajánlatát a
gyepmesteri tevékenységre
• a HWD Recycling Kft (8111 Seregélyes, Fő u.214.) vételi
ajánlatát az önkormányzat tulajdonát képező seregélyes
900 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan fogadta el 900 Ft/m2
áron, azaz 5156 m2-re vetítve 4.640.400 Ft eladási áron.
(Tekintettel arra, hogy a 901 hrsz.-ú ingatlan a rekultivációból eredően 10 évi elidegenítési tilalom alatt áll).
• elfogadta a Get-Energy Kft. 81023 Budapest, Árpád fejedelem u. 31.) ajánlatát a villamos energia és földgáz fogyasztás megfizetett díjainak vizsgálatára vonatkozóan,
annak érdekében, ha van a közüzemi díjaknál visszaigényelhető összeg, akkor azt tárják fel.
• a Seregélyesi Közoktatási Központ költségvetési szerve részére 2011. évre 2011. április 1-től, a költségvetésben megállapított létszámkereten felül további 1 fő teljes munkaidős foglalkoztatású és 7 fő csökkent munkaképességű
részmunkaidős foglalkoztatású személy alkalmazását engedélyezte és kötelezettséget vállalt az önkormányzat 2011.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet júniusi
módosítása során a létszámkeret megemelésére
• jóváhagyta a Seregélyes–Szőlőhegyi utak kátyúzására,
karbantartására zúzottkő, kőzuzalék beszerzését maximum 75.000 Ft áron.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

2011. április 18-i rendkívüli üléséről
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal a következő rendeletet
alkotta:
Seregélyes Nagyközség Képviselő-testületének
3/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelete
„a Helyi Építési Szabályzatról” szóló
1/2005.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

A 900 – 901 hrsz. ingatlan határrendezése
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal
• jóváhagyta a Seregélyes, 900 és 901 hrsz.-ú ingatlanok telekhatár rendezését, a Lőrinczy Zsolt Bendegúz földmérő
által E-31/2010 rajzszám alatt készített és a Székesfehérvári Körzeti Földhivatal által 800223-2/2010.sz.-on jóváhagyott változási vázrajz alapján.
• a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását módosította
• az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyta
• kinyilvánította akaratát és szándékát arra vonatkozóan,
hogy a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskoláját továbbra is a Fejér Megyei Önkormányzat
működtesse.
• megerősíti akaratát az Abai kistérségben való maradás
tekintetében.
• jóváhagyta az Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló
gazdasági programját
• a KMD-DENT Bt. követelésével (fogorvosi rendelő tűzeset) nem értett egyet, azt elutasította
• 2011. május 1-jétől módosította a Községi Könyvtár nyitva tartását, az alábbiak szerint :Hétfő: 13–18 óráig Keddtől – Péntekig: 10-12 és 12.30–18 óráig
• a tulajdonában levő 25 ha + 5,5 ha területen történő mezőgazdasági munkák (vetés és növényvédelem) elvégzésére árajánlatokat kért

2011. május 19-i üléséről
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal jóváhagyta, elfogadta:
• az önkormányzat gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatai ellátásáról, a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a
jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről
szóló beszámolót
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• a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló beszámolót
• a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
• az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót
• Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Koncepcióját és azzal elvi síkon egyetértett
• a Pálinkaházi u. nyomvonalon, a Béke u és az Ady E. u.
közötti szakaszon létesítendő földgáz vezeték kiépítésének költségeihez, támogatást nem tudott biztosítani
• a 445/2 hrsz.-ú közterületen (Béke u.) értékesítésre kijelölt telekárak felülvizsgálatát
• FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma továbbra is megyei fenntartású intézmény maradjon és
amennyiben az FMÖ Dr. Entz Ferenc Szakképző iskola és
az FMÖ Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma
integrációjára kerül sor, úgy azt az elképzelést támogatja,
hogy a seregélyesi intézmény legyen a központ.
• Csanádi Imre vételi szándékát a Seregélyes, Fő u. 117. sz.
alatti óvoda ingatlan részterületének tekintetében.
• Megállapította, hogy a KDOP-5.1.1/2F-2008-0074 „Közösen egymásért” – avagy társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése pályázatból eredően az ingatlant
vagy annak részét nem idegenítheti el.
• a Seregélyes-Aba összekötőút seregélyesi szakasza tekintetében, az építési engedélyezéséhez szükséges, a 0537/1;
0537/3; 0528; 0529/43; 0538/127; 0546/29; 0526/1. hrsz.-ú
ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulását
• Nyilatkozott, hogy a tervezett létesítmény a helyi közúthálózat része lesz és a forgalomba helyezést követően önkormányzati kezelés alatt fog állni.
• a Seregélyesi Közoktatási Központ, Seregélyesi (tag)intézményei által szervezett gyermektáboroztatáshoz
120.000,- Ft pótelőirányzatot biztosítását és felhatalmazta az intézmény vezetőjét, hogy az összeget egységes elv
alapján a táborok között ossza fel.
• mint alapító a Széchenyi István Alapítvány tevékenységi
körének kiegészítését az alábbiak szerint:
• „Közreműködés a seregélyesi óvodákban, az egészséges
életmód feltételeinek megteremtésében, a nevelésben, és
olyan foglalkoztatási eszközök beszerzése, amelyek segítenek a képességek fejlesztésében.”
• A módosításhoz szükséges 100.000,- Ft-ot a költségvetés
tartaléka terhére biztosította
• a szőlőhegyi gyermeknap megszervezéséhez a körhinta
megrendelését 40.000,- Ft összegben

ECONOSERVE

Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
1122 Budapest, Városmajor u. 10.
E-mail: palyazat@econoserve.hu
Web oldal: www.econoserve.hu

Pályázati lehetőségek
vállalkozások fejlesztésére
Tisztelt Vállalkozó!
Az Új Széchényi Terv keretében Önnek is lehetősége van vállalkozásának fejlesztésére részben pályázati támogatásból.
5000 fő alatti településeken, a vállalkozás méretétől függően az alábbi pályázati kiírások állnak
rendelkezésre.

33/2011. (IV. 28) a Mikrovállalkozások létrehozásáról és fejlesztéséről szóló FVM rendelet
Célja a mikrovállalkozások (10 fő alatti foglalkoztatottal rendelkező vállalkozások) megkezdett vagy
tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó tevékenységek támogatása.
Kérelem nyújtható be eszközbeszerzésre, épületek
felújítására és fejlesztésére, 1-35 millió forint értékben, 60%-os támogatással.
A pályázatok benyújtására 2011.06.15–2011.07.15
között van lehetőség.

GOP-2.1.1: KKV-k technológiai, illetve
komplex technológiai fejlesztése.
A kis- és középvállalkozások (10-249 főt foglalkoztató vállalkozások) jövedelemtermelő képességének
növelése technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen
keresztül.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeleteket
alkotta:

Támogatási igényelhető eszközbeszerzésre, ingatlan beruházásra, IT fejlesztésre, marketing tevékenységre, tanácsadás igénybevételére, minőségirányítási rendszerek bevezetésére, 5-100 millió forint
értékben, 35-40%-os támogatással.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2011.(V.20.) önkormányzati rendelete
„az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
3/2010.(II.15.) rendelet módosításáról

A pályázatok benyújtására:
2011.12.31-ig van lehetőség.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
5/2011.(V.23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésének zárszámadásáról

Bővebb tájékoztatás és felvilágosítás kérhető:
Econoserve Pályázati Kft.
Büki Péter
Telefon: +36 (1) 212-4972
Mobil: +36 (20) 560-3828
E-mail: buki.peter@econoserve.hu

Tisztelt Olvasók! Ezúton közöljük Önökkel, hogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek a mellékletekkel együtt, nyomtatott formában a Könyvtárban illetve mellékletek nélkül a
seregelyes.hu oldalon olvashatóak.
Polgármesteri Hivatal
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Szennyvízzel kapcsolatos információk!
dődött a beruházás, a kivitelezőket fizetni kell, ezt pedig a
pályázati támogatás mellett a saját befizetéseinkből tudjuk
finanszírozni.
Sajnos a fizetési problémák elsősorban az OTP LTP-s befizetésekkel kapcsolatban tapasztalhatóak, itt szeretném felhívni ezen tagjaink figyelmét, a rendszeres (havi) díjfizetésre, ugyanis az állam csak az azonos összegű és a rendszeres
befizetések után ad támogatást. Ez azt jelenti, hogyha valaki
mondjuk 3 hónapig nem fizeti az OTP LTP-t, és a 4. hónapban
egyszerre fizeti be a tagdíjat, akkor az állam erre az évre nem
ad a teljes összegre támogatást (ez az adott évi befizetéseknek
a 30%-át is elérheti). Ez pedig a társulatnál hiányként fog jelentkezni, ezzel az összeggel pedig a Tag tartozni fog a Társulatunknak.
Akinek pedig a Társulattal szemben még mindig fizetési elmaradása maradt:
abban az esetben, ha a tag részletfizető az adatait átadjuk a
Jegyzőnek,
amennyiben pedig OTP LTP-s tag, úgy a szerződésének záradékolását feloldjuk, így egyösszegű befizetővé, vagy részletfizető taggá válik, ezek után pedig az adatait át kell adnunk a
Jegyzőnek.
Ezekben az esetekben viszont a Jegyző a törvényi kötelezettségénél fogva adók módjára hajtja be a Tag tartozását, illetve
végső esetben Önálló Bírósági Végrehajtó által kell végrehajtást foganatosítania a tartozóval szemben. Ettől azonban óvok
mindenkit, mert az önálló bírósági végrehajtó eljárási költségét is a taggal fizettetik meg, melynek összege minimum
110.000,- Ft.

Mint azt mindannyian tapasztalhatjuk nap, mint
nap, most már több helyszínen is folyik a szennyvízhálózat építése. Ami persze néha kellemetlenséggel is jár,
járhat, pl.: egy közmű elvágása, megfúrása, a kábeltévé
vezetékének elszakítása, stb.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kivitelezők segítőkészek, és igyekeznek korrekten elvégezni a
feladatukat, ha valamit elrontanak azt a lehető leghamarabb
megjavítják. Általában a nap végére a munkaárkot is betemetik, kivéve egy kb. 5 méteres szakaszt, amit jól láthatóan körbezárnak, illetve a hétvégékre az egész területet visszaadják
a lakóknak. Van ahol a magas talajvízszint miatt vákuumos
eljárással több napon keresztül (ez akár 1-2 hétig is eltarthat)
szivattyúzzák a vizet, hogy a földmunkát el lehessen kezdeni,
ez persze éjjel-nappal megállás nélkül történik.
A kivitelezők köszönik a lakosság hozzáállását, elmondásuk
szerint olyan helyen még nem dolgoztak, ahol szóba állnak velük, megkínálják őket egy pohár vízzel, esetleg kávéval is.
Több helyszínen találtak már különböző lőszert, robbanószert. Arra kérek mindenkit, hogy ezekhez senki ne nyúljon,
az a tűzszerészek feladata.
Persze nem csak ilyen veszélyes dolgokkal találkozhatunk a
kivitelezés során. Információim szerint találtak Hadik kincseket is. Ezeknek az ezüst tálalókészleteknek a becsült súlya több
tíz kiló is lehet. Ha lesz ezzel kapcsolatban pontos, illetve részletes információm, természetesen megosztom Önökkel.
A Fejérvíz Zrt. vezetőségével történt előzetes egyeztetés
alapján elmondhatom, hogy a majdani rákötések elősegítése,
és meggyorsítása érdekében adni fognak egy listát az általuk
ajánlott vállalkozókról. Azonban, hogy ez a rákötés minél olcsóbb lehessen adni fognak egy típustervet, ami alapján akár
házilag is megoldható lesz a rákötés (tehát nem kötelező az
ajánlott szakemberek munkáját igénybe venni). A munkákhoz
szükséges anyagokat nagykereskedelmi áron fogják a lakók
részére biztosítani, illetve a csonkok (rákötések) átvételét ingyenesen biztosítják majd valamennyi seregélyesi ingatlanon,
ha azt az értesítés után legkésőbb fél éven belül kérik a tulajdonosok.
Kérek minden érdekeltet, akinek fizetési elmaradása van,
az mihamarabb pótolja azt, hiszen nincs több időnk, elkez-

Kérem akinek elfogyott a „sárga csekkje” (készpénzátutalási
megbízás) az a 22/448-003-as telefonon, vagy személyesen a
Társulat Művelődési Ház I. emeleti irodájában nyitvatartási
időben rendelheti azt meg.
Nyitva tartás:
		
		

Köszönöm megértésüket, és továbbra is kérem türelmüket!
Tisztelettel:

Az egészségügy hírei

Horváth Sándor

27 lány oltására 1 287 900 Ft-ot fordított az Önkormányzat.
Büszkék lehetünk rá, hogy a vidéki települések között élen
járva, második éve részesülnek gyermekeink ebben a támogatásban.

Sikerrel befejeződött a méhnyak rák elleni védőoltási kampány. Mint ismeretes a Képviselőtestület határozata alapján
a költségek átvállalásával, minden 8. osztályos lány ingyen kaphatta meg a három oltásból álló
védelmet a betegség megelőzésére. Ez a gesztus azt bizonyítja, hogy a testület elkötelezett a
prevenció (betegség megelőzés)
ügyéért.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Hétfő: 08.00 – 11.00
Szerda: 13.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 11.00

A Képviselőtestület döntése további előnyben részesítette a
felnőtt lakosság lányait, asszonyait, hiszen az oltóanyag gyártó cég(GSK) kedvezményt adott azoknak, akik egészségük
megőrzése érdekében szerettek volna oltást kapni. 30 000 Ft
helyett, 15 900 Ft-ért vehették meg az oltóanyagot. Ezt a kedvezményes lehetőséget 17–en vették igénybe.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy orvosaink is kiveszik
nyári szabadságukat, ezért mielőtt háziorvosukat felkeresnék, tájékozódjanak a helyettesítés rendjéről, idejéről.
Megértésüket köszönjük, hiszen a helyettesítések idején nagyobb várakozási időre lehet számítani.
Kassai Márta védőnő
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Megmentett értékek
Hollósi István
kincses ládájából
Valahányszor a Tájházban járok és hallom a múltról
mesélni Pistát, mindig eszembe jut, ha ő (és a hozzá hasonló korúak) már nem lesznek, kik adják majd tovább,
kik beszélnek hitelesen a szép hagyományokról, szokásokról? Ki tudja majd akár csak 30 év múlva is, ha a kezébe vesz egy régi tárgyat, hogy az mi célt szolgált, milyen történet, népi hiedelem, eredetiség fűződik hozzá.

Emlétábla
2011. május 14-én délután 3 órakor a seregélyesi református temetőben egy nagyon bensőséges emlékezésen vehettünk részt: Dr. Kiss Béla sebész főorvos,
községünk Díszpolgárának emléktábla avatásán, leleplezésén, melyet a család készíttetett, halálának 5.
évfordulójára.

Ezért úgy gondoltuk, hogy újságunk hasábjain időről-időre
elmeséltetünk a Tájház vezetőjével egy-egy, már elfelejtett
szokást, hagyományt – kapcsolódva a tájházi gyűjteményhez.

Az eseményt Sándor Andrásné Magdika, Ady Endre Hazamegyek a falumba című versével nyitotta meg. Természetesen
előtte köszöntve a megjelenteket. Kovács Kitti egy gyönyörű, alkalomhoz illő népdalt énekelt. Ezt követően Horváth
Sándor polgármester úr méltatta Dr. Kiss Béla munkásságát,
példaértékű életét, Seregélyeshez, a seregélyesiekhez való kötődését. Beleszőve azt a képességét is, hogy a kórházban és
rendelőintézetben a sok várakozó között hogyan ismerte fel
és tudta kiválasztani a seregélyesi betegeket. Kiemelte önzetlenségét, egyszerűségét, példás családi életét. Dr. Kiss Béláné
Valika a feleség, fia, lánya, a nyolc unoka és természetesen a
jelenlévő falubeliek meghatódva hallgatták, - a család bizonyára büszkén is, - hogy egy emberről, egy apáról ennyi szépet
és jót lehet elmondani. Polgármester úr elhelyezte községünk
koszorúját és az özveggyel közösen leplezték le az emléktáblát.
Major András református lelkész az Úr szavával, üzenetével
méltatta Dr. Kiss Béla életét, példaként állítva mindenki elé,
hogy egy igazhitű embernek hogyan kell élnie. Tiszteletes úr
megható szavai után a seregélyesi Általános Iskola tanulója,
Molnár Máté trombita szólóját hallgattuk. A család nevében
Füzi Ákos, szeretett Béla bácsink veje köszönte meg az ünnepség megrendezését, a méltató szavakat és a részvételt. Ezek
után a hozzátartozók, a falu lakói, egykori betegei, tisztelői
helyezték el az emlékezés virágait.
			

Fölidézzük a múltat!
Pista elsőként egy lehelet finomságú hófehér kendőt tartott
a kezében, amelyre szintén fehér cérnával, láncszemes hímzés
került. Ez az úgynevezett
TILÁNGLI (más néven menyecske) kendő. Bármilyen gyönyörű is, csak két alkalommal használták abban az időben.
Először, amikor az esküvő után az új asszony első alkalommal
ment templomba, ezt kötötte a fejére. Utána soha többet, csak
amikor meghalt, ez volt a szemfödele. Akkor hogyan lehetséges, hogy kettő mégis a Tájház kincsei között van? Hát azért,
mert aki nem ment férjhez, azt nem illette meg ez a kendő a
koporsóban – adta meg a választ Pista. Így maradt meg pár
darab az utókornak.
A kendőre hímzett minta is nagyon beszédes. Nem csak csodás virágokat (szekfűt, rózsát) varrtak rájuk, de figurákat is.
Az itt látható képen jól kivehető középen egy kancsó, körülötte két lángot lövelő sárkányfej. Ez jelenti az életet /a kezdetet/, a
fölötte lévő kos fej szarvakkal pedig az élet befejezését, a halált
szimbolizálja. Pár virágnak a közepén rece hímzés van, amely
különösen ügyes kezekre vall, hiszen a tüllre, illetve a harmat
vékony anyagra varrni nagyon nehéz. Elképzelni sem tudom,
hogy az akkori eszközökkel hogyan tudtak ilyen anyagot szőni. Ráadásul úgy, hogy bármilyen irányba húzódik, nem nyúlik meg. Ettől lett szép tartása a kendőnek viselője fején.

Sándor Andrásné

-kovács e.SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Falunap képekben
Május 1 és 8.-a között zajlottak az idei falu napi események. Igaz az első napot is és részben az utolsót is
elmosta az eső, de a többi program ragyogóan sikerült,
változatos, vidám egy hét volt, kedvére válogathatott
minden korosztály a szórakozásban.

Az óvónők előadása

Két hétig volt látható falunk szülöttének Sajtos Gyula grafikus művész, tanárnak a kiállítása az általános iskola aulájában. Nagyon sok seregélyesi vonatkozású képet is megcsodálhattunk. Eljöttek a régi barátok, szomszédok, iskolatársak és
nagyon jó hangulatú, emlék idéző beszélgetések alakultak ki,
melyet a képek is hűen tükröznek.
Kukta-Bukta
főzőverseny
Eredmények:
I. Barátok
II. Borsodis fiúk
III. Jankovics
Ervinék csapata

Sajtos Gyula kiállítás

Néptánctalálkozó
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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REFORMÁTUS

HÍREK

ÉDESANYÁK VASÁRNAPJA
Május első vasárnapján köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat. A gyermekek
kedves verseket mondtak, gitárkísérettel
énekeltek, majd a lelkipásztor levetített egy
zenés összeállítást a gyermekek és édesanyák meghitt kapcsolatáról, benne az ovis
hittanosok egy körtáncával. Isten éltesse az
édesanyákat, nagymamákat, áldja meg az
elhunyt anyák emlékét! Az alábbi vers is elhangzott:

GYEREKNAP ÉS HITTAN ÉVZÁRÓ
Idén is megtartottuk a református gyülekezetben a szokásos Gyereknapot, ami egy jutalomnap a református hittanra
járóknak, valamint kedvcsináló a még nem járóknak. Volt itt
minden, mi gyerekszem s szájnak ingere: két ugrálóvár, arcfestés, állatsimogató, ping-pong, célbadobás, ügyességi versenyek, süti, üdítő, dinnye, cseresznye. Uzsonna előtt nem
maradt el a lelki táplálék sem, a lelkipásztor a Tékozló fiú történetét mutogatta el bábok segítségével, majd megtanította a
„Jézussal járok minden nap” kezdetű éneket. A programon kb.
35 gyerek, 10 szülő, és 10 segítő vett részt.
Másnap, azaz június 19-én vasárnap pedig hittanévzárót
tartottunk mindkét templomban, bizonyítványosztással! A
most befejeződő tanévben 24-en vettek részt az iskolai hitoktatásban és 34-en az óvodaiban, összesen 58 hittanosunk volt.
A hittanévzáróra eljöttek az óvodák vezetői és képviselői is,
akiknek a gyülekezet egy csokor virággal köszönte meg a támogatást. A jelen lévő hittanosok egy meglepetéssel is készültek: a lelkipásztor szintetizátoron való kíséretével elénekelték a
Gyermekszív című keresztyén dalt. Dicsőség az Úrnak!

Almási Mihályné:
MINDEN ÉDESANYÁNAK
Május első vasárnapján
vidám szívvel jöttünk,
hogy itt minden édesanyát
örömmel köszöntsünk.

Kívánunk az Úr Jézustól
sok-sok boldog évet,
gyermekeik szeretetét,
áldást, békességet!

RÖVID HÍREK
1. A parókia teljes külső felújítására megnyert egy MVH-s
pályázatot a gyülekezet, ennek várható kivitelezése jövőre
fog megtörténni. Szeretnénk ugyanakkor belül is renoválni a
parókiát, ehhez még keressük a forrásokat. Selymesi telkeinket szeretnénk értékesíteni (4 db. 1000 m 2-es telek 2500,- ft/
m 2-es irányáron), valamint számítunk az egyházmegye segítségére is.
2. Új harangautomata állt hadrendbe a seregélyesi templomban, a 110 ezer forint bekerülési összeget a gyülekezet tagjai
adományozták. Köszönjük!
3. A református temetőben urnafal készül, megrendelése már
megtörtént. Az urnafalon 16 fülke lesz. Ennek összegét a gyülekezet állja.
4. Gyülekezetünk megtalálható a világhálón is. A www.
parokia.hu oldalon a „Honlapok” menüben megtalálható
honlapunk, ahol lehet cikkeket olvasni, képeket nézni, valamint prédikációkat hallgatni és letölteni. Az iwiw-en is meg
lehet keresni bennünket!
5. Áldott nyaralást, pihenést és feltöltődést kívánunk mindenkinek!
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

ZENÉS ISTENTISZTELETEK
„Hadd zengjen énekszó!” Két alkalommal tartottunk zenés istentiszteletet a tavasszal. Nagypénteken Horváth Bálint kántor
keresztyén szellemű klasszikus zeneműveket játszott orgonán és
szintetizátoron, majd május második vasárnapján Beke Beáta,
Pók Gabriella és Balogh Zoltán András dunaújvárosi zenetanárok
adtak kisebb koncertet a délelőtti alkalmon, akik gitáron, furulyán és harsonán adtak elő klasszikus darabokat. Őszre is tervezünk hasonlókat, egy jótékonysági koncertet és egy hangversenyt
szeretnénk szervezni a parókia felújítás elősegítése érdekében.

REFORMÁTUS HÍREK
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IFJÚSÁGI CSOPORTUNK
Havonta szokott összejönni az ifjúsági csoport, hol beszélgetni, hol filmet nézni, de gyakran játszunk is különféle
társasjátékokat, néha szalonnát sütünk a parókia udvaron,
és néha biciklikirándulunk. Ép test és ép lélek! Egyik alkalmunkon Dávid és Góliát 21. századi feldolgozását készítettük
el a Csillagok háborúja mintájára. Szívesen látjuk alkalmainkon a konfirmált fiatalokat. Ha valaki értesülni szeretne az
időpontokról, küldje el email címét a refseregelyes@freemail.
hu címre, és értesítést fog kapni körlevélben. „Jöjjetek Krisztust dicsérni!”

Ha gyerekek kritizálva élnek
Megtanulnak megbélyegzettnek lenni

Ha a gyerekek dícsérve élnek
Megtanulják megbecsülve érezni magukat

Ha gyerekek ellenségeskedésben élnek
Megtanulnak veszekedni

Ha a gyerekek méltányosságban élnek
Megtanulják az igazságosságot

Ha gyerekek megszégyenítve élnek
Megtanulják bűnősnek érezni magukat

Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat
Megtanulnak hittel élni

Ha gyerekek toleráns légkörben élnek
Megtanulnak türelmesnek lenni

Ha a gyerekek megerősítve élnek
Megtanulják magukat szeretni

Ha a gyerekek bátorítva élnek
Megtanulnak bízni

Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban.

Drégely László:

ARATÁS
Süt a nap, meleg van,
Rekkenő a hőség,
Mégis, a faluban
Jár a sok cséplőgép.
Kövér búza pereg,
Megtelnek a zsákok,
Holnap már új lisztből
sülnek a kalácsok.
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Pintér László: EMLÉKEIM (1944-45.) című írásából korábban már megjelent a „Réges-régi búcsúban” c. rész, most a korabeli nyári események leírásával folytatjuk:

A „paradicsom-csata”…

Az iskolai tanítás hamarosan, június elején véget ért, és eljött
a várva-várt nyári vakáció. A gondtalan, játékkal teli szabad
élet napjai számomra csak most következtek. Eljött a nyár a
maga szépségével, pompájával. Az időjárás nagyon jó volt. Úgy
nézett ki, a gyönyörű tavaszt szép, verőfényes nyár fogja követni, legalább is minden jel erre utalt. A játékból és haverokból
nem fogytam ki, volt bőven belőlük minden napra. Anyukám
és a baromfiak nagy bánatára, mert amikor játszottunk, a szegény állatoknak nem volt helyük és nyugalmuk szerte az egész
udvarban. A folytonos izgalmukban, zavartságukban még a
tyúkok sem tojtak annyit, mint azelőtt. Ilyenkor kirepültek
a kertbe, vagy éppen a szomszédba Amrein néniékhez. Este
aztán elég volt őket összeszedni, amelyben anyukám és nővérkém jeleskedett, mivel én ilyenkor büntetésben szoktam lenni
általában.
…Egy szép napon megjelentek nagyapáméknál Pestről a
Major sógorék. A Majorék, akik évente és nyaranta egyszerkétszer 1-2 hétre le szoktak ruccanni Seregélyesre nagyapámékhoz, és innen látogatták tovább a belmajori Major rokonokat. Két gyermekük volt, az egyik Pityu, aki két évvel volt
idősebb nálam (én 12, ő 14), a másik a kis aranyos Margitka,
aki akkor három éves volt.
Mivel ezidőtájt már javában folytatódtak Budapest bombázásai az angol és amerikai légierő részéről, Misa sógor is
jobbnak látta családja lemenekítését vidékre, Seregélyesre.
Hasonlóan a sok száz és ezer pesti családhoz, akik vidéki
rokonoknál, vagy bérelt vidéki házakban, lakásokban igyekeztek biztonságba helyezni családjaikat. Lejöveletük célja ez
volt. Nagyapámék háza azonban már zsúfolt volt, így nálunk
az Ötháznál próbálkoztak az elhelyezkedéssel, Fischer öregapánk tanácsára.
A leköltözés aztán a következő héten pár nap alatt megtörtént, bútor nélkül, bőröndökkel, csomagokkal, többszöri fordulóval a vonattal.
Ezt követően a családunk élete, de főleg az enyém, alaposan
megváltozott.
Mi a Pistival is nagyon jól megértettük egymást, és együtt jól
éreztük magunkat, akárcsak a korábbi években. Ő volt az észkombájn, minden jónak és minden rossznak – ami véletlenül
mindig több volt, mint a jó – a kitalálója. Nem csoda, hisz idősebb volt nálunk, és a kicsiszolt agyú pesti srác tipikus példája
volt. Amit Pesten soha nem tehetett meg, vagy csak nagyon
ritkán az erős korlátok és a szűk lehetőségek miatt, azt itt és
most falun, - számára végtelen lehetőségek hazájában, – mind
meg akarta tenni. Ilyen például: különböző találkák kilesése
a templomkerti vadgesztenyék tetejéről, a paradicsom csata, a
szomszédok kutyáinak megbolondítása stb.
Számunkra a délelőttök mindig érdekesebbek, eseménydúsabbak voltak, mint a délutánok. Felkelés és reggeli után irány
a „harcterepünk”, vagy a hozzá közel lévő cseresznye, vagy
sárgabarackfa. Itt várakoztunk figyelőben addig, míg meg
nem jelentek felettünk az amerikai Liberátorok (négymotoros
nehéz bombázók), a maguk félelmetes, erős és lüktető motorzúgásával. A gépek nagyon magasan repültek, nagyon kicsik
voltak, de azért a tiszta, azúrkék égbolton kitűnően látszottak,
és jól lehetett őket számlálni. Ezt meg is tettük sokszor, több
napon keresztül. Egy-egy kötelékben általában 39–41 db bombázó gép volt, és egy-egy hullámban 10–11 kötelék repült Budapest felé. Volt olyan nap több is, hogy egymás után – kis idő
kihagyással 60-90 perc múlva, – két ilyen hullám is elrepült
felettünk szintén Pest felé.
Hallottuk mi is, hogy a közelünkben levő különböző országokból (Görögország, Olaszország, Oroszország stb.) felSEREGÉLYESI KISBÍRÓ

szálló kötelékek a Balaton felett gyülekeztek és verődtek egyegy hullámba, és innen indultak aztán célpontjaik felé. Ezt a
gyülekezést a kis létszámú német és magyar vadászrepülők
ott, a Balaton felett próbálták zavarni, támadni, rendszerint
eredménytelenül, vagy kevés sikerrel. Ugyanis rájöttek arra,
hogy ha ezeket a támadásokat már az országhatár előtt, vagy
annak közelében eszközlik, akkor még az ellenséges kötelékek gépeiben sokkal több kárt tudnak tenni, mint a Balaton
felett. A kötelékeket a mi gépeink aztán már egészen Pestig
nem igen próbálták bántani. A bombázó kötelékeket oldalról, alulról és felülről jelentős számú angol és amerikai vadászgépek kísérték és védték az esetleges német és magyar
vadászok támadásaitól.
A számokból világosan látszik, hogy Budapest és környéke
egy-egy hullámban 390-440 bombázóból kapta az „égi áldást”, nem ritkán szőnyegbombázás formájában. Hát ezek elől
menekültek le vidékre a pestiek, így a Majorék is.
Múltak a napok és a hetek, mi azonban változatlan energiával játszottuk a háború nagy csatáit, és hűségesen számoltuk a
naponta felettünk átvonuló égi gépmadarakat.
Egyik napon aztán történt valami. Estefelé elindultuk friss
lucernát szedni a nyulaknak. Alig értünk ki a hátsó udvar
kapuján a kukorica táblák közötti gyalogútra, amikor egy
jól megtermett paradicsom hatalmas csattanással loccsant
szét a tarkómon, Pisti jóvoltából. Ugyanis a gyalog út jobb
és bal oldalán 3-4 sor szélességben a kukorica sorok között
paradicsom volt ültetve, minden bizonnyal azért, hogy a
konyhakertben több hely maradjon más termények – borsó, zöldbab, uborka stb. – részére, mivel a család létszáma
majdnem duplájára növekedett. A paradicsomon rengeteg
szép termés volt, amit anyánk – mint azt később megtudtuk, - éppen másnap akart leszedni és befőzni. Ebben, sajnos
javarészt sikerült őt megelőznünk Pistivel. A szétfröccsent
paradicsomlé folyt mindenütt, a tarkómon, nyakamon és
hátamon. Pisti orvtámadása miatt hirtelen felkaptam a vizet, és nem voltam én sem rest a harcra. A következő pillanatban jobbra beugrottam a paradicsomos kukoricába, vagy
éppen a kukoricás paradicsomba. Éppen idejében, mert így
sikerült kitérnem az ismételten felém tartó újabb piros, kövér
paradicsomlövedék elől. Amíg Ő muníciót gyűjtött, addig én
villámgyorsan fölkaptam és hozzávágtam kettőt. Egyenesen
a jobb fülébe és a védekezésül feltartott jobb keze alá, a hónaljába. Ezután megint én kaptam, majd ismét Ő, és így ment
ez úgy 5-6 percen át. Ezalatt mindig újabb és újabb paradicsom tövek termései estek áldozatul úgy 15 m hosszban az út
mindkét oldalán. Csupa piros lé volt a meztelen felsőtestünk,
a fejünk, a glottgatyánk, mindenünk. Visszalopakodtunk lemosakodni, de anyám közben meglátott bennünket. Először
hangos kacagást váltott ki belőle a látványunk, de amikor a
paradicsomot illetően gyanút fogott, és a helyszín láttán, istentelen haragra gerjedt. Összeszidott és lehordott bennünket mindennek. Pistit nem bántotta, de én kaptam egy-két
jól irányzott taslit is. Most a Pisti miatt kaptam. Őszintén és
nagyon sajnáltam anyukámat a történtek miatt, hogy tönkretettük a paradicsom termését. Teljesen igaza volt abban,
amit mondott, és este magunk között abban is egyet értettünk, hogy Pisti, a „büdös pesti betyár” nélkül én nem csináltam volna ilyet soha. Hát ez volt a mi nagy „paradicsomcsatánk”, amit ugyan a történelem nem, de én feljegyeztem
az utókor részére. Büntetésből nem mehettünk egy hétig a
kanálisra fürödni, és az első udvaron kívül nem mehettünk
sehová sem.
(folyt. köv.)
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A Önkormányzat szervezésében és a helyi vállalkozók támogatásával a seregélyesi lakosok
részére 50 %-os kedvezményt biztosít az önkormányzat és a Pop Strand együttműködése.
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Iskolai hírek
Érettségire való felkészítés

levelező tagozaton az Eötvös Szakképző Iskolában
Szeptembertől ismét indul az a levelezős osztály a seregélyesi
Eötvös Szakképző Iskolában, amelynek célja az érettségi bizonyítvány megszerzése három tanév alatt, szombatonként
szervezett konzultációkkal.
Az oktatásnak ezt a formáját azoknak ajánljuk, akik szakmunkás-bizonyítvánnyal rendelkeznek, s szeretnének érettségi bizonyítványt szerezni. Azoknak, akiknek munkabeosztása
nem teszi lehetővé hét közben az iskolába járást.
További információ az iskola titkárságán kérhető délelőttönként, az 575-002-es telefonszámon.

EMLÉKTÁBLA AVATÁS
Dr. Regőczi Miklós volt kollegái, munkatársai, családtagjai
és iskolánk tanulói gyülekeztek június hatodikán a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma földszinti aulájában. Rövid ünnepség keretében intézményünk egykori igazgatójára (1992-2003+) emlékeztünk.
Ipacs László ünnepi beszédében felelevenedett munkássága,
iskolánk fejlesztésére tett erőkifejtései. Az emléktáblát Butola
Zoltán igazgató úr leplezte le, volt intézményvezetőnk gyermekei jelenlétében.

Ipacs László megemlékezése, mellette a két Regőczy testvér

Hátsó sor balról: Varga Dávid Miklós, Veres Roland, Nagy Gergő, Horgos Norbert,
Milis Ádám, Menyhártné Gáspár Ildikó, Nyerges Dávid, Nagy Ádám, Farkas Zsolt,
Németh József, Fricz György Első sor balról: Szeip Csilla, Végh Anita Zsanett, Zólyomi
Hedvig, Jakab Mónika, Nagy Alexandra, Gódány Andrea, Borsos Dóra, Reng Barbara

Az IPR második féléves programja
(Integrált Pedagógiai Program)
Ebben a félévben is folytattuk a programban részt
vevő tanulók integrációját,
amelynek célja a szociális
hátrányok leküzdése, a tanulmányi munka eredményességének javítása.
Farsangi rendezvényeinken, húsvéti készülődéseinken örömmel és lelkesen
vettek részt. Az Iskolahét
programjai is vonzották
tanulóinkat és nem is
maradt el az eredményes szereplések jutalmaként kapott sok
– sok oklevél. Több tanulmányi- és sportverseny eredményes
részesei voltak: matematika, szövegértés, olvasás-másolás, helyesírás, német nyelvi, tollaslabda, atlétika…
Gyermeknapra Dunaújvárosba, az uszodába vittük őket,
és ajándékba szép és praktikus hátizsákot kaptak. Ezenkívül
rendszeresen kaptak, ha szükséges volt, ruhaneműt és taneszközt. A tanév végén vonattal vittük tanulmányi kirándulásra
a csoportot, amelynek során megtekintettük a Hadtörténeti
Múzeum, és a Tropikárium látnivalóit.
Tanulmányi munkájukat fokozott figyelemmel kísértük és segítettük a tanév során, ennek eredménye nagyon változatos, mint a
tanulók is. Többen javítottak, eredményesen zárták a tanévet, egy
tanuló javítóvizsgát tehet, egy pedig évet ismételhet.
Az igazolatlan hiányzások minimálisra csökkentek, s ez csak
úgy sikerülhetett, hogy a szülők partnerek voltak munkánkban.
Kívánunk mindenkinek a nyári szünetre jó pihenést, balesetmentes vidám, szép napokat!
IPR munkacsoport

Nyári táboraink
1. Nyári művészeti tábor június 21–24.
Szervező: Mogyorósi Gyöngyi
2. Kalandok a Bakonyban
Olaszfalu június 27–július 2.
Kísérőtanárok:
Fodor Ágnes, Rózsa Judit, Sárkány Éva

3. Földrajztábor
Dorog-Visegrád aug. 4–11.
Kísérőtanár: Sajtos József, Sajtos Józsefné

Seregélyesi Közoktatási Központ

8111 Seregélyes, Fő u. 201. E-mail: seregnevtan@freemail.hu
Tel: (22) 575-017, fax: (22) 575-018 OM azonosító: 030127

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a nyári iskolaszünet
ideje alatt a Nevelési Tanácsadó az alábbi telefonszámon érhető el:
		 (06-30) 920-8766
Ügyeleti idő: 9:00-12:00
JÚLIUS 07.
JÚLIUS 14.
JÚLIUS 21.
JÚLIUS 28.
AUGUSZTUS 04.
AUGUSZTUS 11.
AUGUSZTUS 18.

Molnár Gáborné
Bakos Zsuzsanna
Bakos Zsuzsanna
Gülec Györgyi
Gülec Györgyi
Barta Botond
Barta Botond

BALLAGÓ DIÁKJAINK
8. a Osztályfőnök: Sárkány Gyuláné
Boldog Barbara, Boda Beatrix, Czeiner Renáta, Faragó
Renáta, Fekete Krisztina, Hajdu András, Imre Zsolt, Kovács Norbert, Kulcsár Alexandra, Kű Regina, Menyhárt
Máté, Mohai Szilvia Anikó, Munkácsi Bianka, Nagy Balázs,
Sándor Klaudia, Sándor Mercédesz, Sárközi Kitti, Schaffer
Tamás, Somogyi Eszter, Szekeres Martin, Szekeres Tekla,
Tepszics Marcell

8. b Osztályfőnök:
Stanicsek Szilvia

Jankovics Gyula
Krisztián

Major Péter
Dávid

Dancsa Barbara, Erdélyi
Kitti, Fekete Tamás, Györe
Priszcilla Gina, Horváth
Hajnalka, Horváth Zoltán,
Imre Barbara Erzsébet,
Imre István József, Jankovics Márk, Keller Anikó,
Kondász Réka, Kukoda

Vivien, Kuti Martina, Luncz Franciska Fanni, Molnár Szimonetta, Németh Szilvia, Oláh Tamás, Tímár Dorina, Tóth Adél
Alexandra, Tóth Fanni Luca, Tóth Márk, Tóth Zoltán, Veres
Anna Teodóra, Zsetnyai Mercédesz

B tagozat Osztályfőnök: Cseh Gabriella
Jankovics Gyula Krisztián, Major Péter Dávid

Természettudományos
versenyek eredményei
Matematika
Az idei tanévben is sok tanulónk vett részt a kistérségi, területi, megyei matematika-versenyeken.
Eredményeik:
kálozi SZIA matekversenyen csapatunk (Helbig Andre,Tóth
Dániel, Luncz Flóra, Tóth Adél) 2. helyezett lett
Csőszön egyéni versenyt hirdettek
3., 4., 6. és 7. osztályosoknak
3. o. Varsányi András
2. helyezett
4. o. Dancsa Márk
1. helyezett
6. o. Tóth Dániel
1. helyezett
7. o. Vollein Anett
3. helyezett lett
Az agárdi (területi) Triáda versenyen is
szépen szerepeltek diákjaink:
3. o. Führpasz György
1. helyezett
Varsányi András
7. helyezett
4. o. Dancsa Márk
4. helyezett
Veres Lúcia
5. helyezett
6. o. Tóth Dániel
1. helyezett
7. o. Nádasi Richard
10. helyezett

Természetismeret
Évek óta résztvevői vagyunk a Kaán Károly Természetismereti Versenynek. Idén iskolánkat a 6. osztályos Bozai Péter
képviselte, s a megyei döntőben a 3. helyezést érte el.

Földrajz
A Teleki Pál Földrajz Földtan Verseny megyei döntőjét Kálozon rendezték meg. E versenyen népes csapattal vettünk
részt, s szintén szép eredményt értünk el. A 7. évfolyamosok
közül Nádasi Richárd 3., Vollein Anett 4.,Jenei Tímea 5. helyezést szerezte meg. E versenyen egyébként a 6. 7. és a 9. hely is
seregélyesi tanulónak jutott.

Biológia
A Herman Ottó nevét viselő országos biológia versenyen Jenei
Tímea a 3., míg testvére Jenei Gyula a 4. helyet szerezte meg.
Eredményeikhez gratulálunk, további felkészülésükhöz sok sikert kívánunk!

Első nyári összművészeti tábor
tapasztalatai, élményei
Már év közben kezdett megfogalmazódni bennem a gondolat, hogy takarékossági okokból, itt az iskolában szervezünk nyári művészeti tábort. Így az utazás, szállás, étkezés
költségeit megspóroljuk. Ahogy közeledett az év vége, egyre
élesebben kezdett körvonalazódni a napi programok széles
palettája. Sok mindent szerettünk volna adni a gyerekeinknek ebben a szűk hétben. A táborba reggel kilencre jöttünk,
rövid ismertetés után elkezdődtek a műhelymunkák délig.
Egy kis ebédszünet, és délután fél négyig megint a foglalkozások.
Csak néhányat említek a sokféle elfoglaltság közül. Kedden
az olajfestéssel ismerkedtünk meg. Délután a gyékényfonás
népi kismesterséggel. Szerdán fotózhattak Csuta Andi nénivel, és Csajkovszkij Diótörő című balettjét dolgoztuk fel.
Csütörtökön lovaskocsis túrára indultunk, és a Tájházban
várt bennünket Hollósi Pista bácsi, aki, színes előadásával

Az Erdő védelmére kiírt irodalmi pályázatra

Magoncaim, csemetéim!

Mint tudjátok, valaha én voltam az erdő leghatalmasabb,
legbölcsebb fája. A domb tetején álltam, és vigyázó szemeim
mindig az erdőn tartottam. Előttem cseperedett minden növény és állat. Lombkoronámban több madárcsalád fészkelt,
ágaim közt mókusok játszadoztak, gyökereim közt sün család lakott. Óvtam őket, vihartó, széltől, perzselő napsütéstől.
Táplálékot nyújtottam tavasszal a rovaroknak, ősszel és télen
a vaddisznók, mókusoknak és persze felelősnek éreztem magam a friss tiszta levegőért. Egyszer csak ez a mennyország
rémálommá vált. Emberek jöttek, megjelöltek néhány nagy
fát, köztük engem is. Berregő zajos füstölgő gépekkel jöttek
vissza. Jaj mit tettek az én gyönyörű erdőmmel!!!... Kivágtak
jó néhányunkat. Azt gondoltam, most vége mindennek,… és
lám mégsem. Hangokra figyeltem fel. – Ez építő anyag lesz,
ez deszka, ez tüzelő, ez meg a papírgyárba megy, ez meg itt,
kopogtatta meg az oldalam – ez tökéletes. Gyönyörű bútor
lesz belőle. Így tapasztaltam meg, hogy a fa kivágás után is
hasznos. Jelenleg egy nagy ebédlőasztalként élem az új életem, hála a bútorkészítő mesternek, aki jó alapanyagból
kiváló munkát végzett. Még egy kis bölcsőt is összehozott
a maradék fából. Most az embereket tanulmányozom, és a
tapasztalataimat megosztom veletek. Felettem beszélik meg
a gondjaikat, vitáznak vagy éppen ünnepelnek a terített asztalnál. Tudom, ti azt gondoljátok az emberek csak tönkre
tesznek mindent, és szennyezik a környezetünket is. De ez
nem mindig van így. En úgy látom, az ember is tanulékony
fajta. Még van remény. Ha megtanulja, hogy jól, hasznosan
éljen, mint mi fák. Ha megtanulja, hogy ne szennyezze a környezetét, szebb, jobb, és élhetőbb lesz körülötte az egész világ!
Drága cserjécskéim növekedjetek, cseperedjetek szorgosan,
tegyétek jobbá a világot. Büszke vagyok rátok!
Szeretettel búcsúzom:
		
Tölgyapó (Molnár Máté 7/b)
		
Reményfalva Lomb u 13.
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bearanyozta a napunkat. Tanultunk seregélyesi népdalt és
felidézhettük apáink életét. Ebéd után kis hajót modelleztünk, nádsípot faragtak és agyagoztunk.
Pénteken reggel kilenctől táncházba invitált bennünket Bécsi Örs és Szabó Kincső néptánc-oktató páros. Utána jólesett
leülni a selyemfestékes eszközök mellé. Kóstolgattuk az anyagot, színeket, technikát. Szép munkák születtek. Délután textilfestő eljárásokat próbálhattunk ki. Az egyik tanteremben
folyamatosan készültek a hennás minták, csillámtetkók, arcfestések- nagyon nagy sikere volt.
S mindez a szülőknek 2500 forintba került. Ehhez jött hozzá
az Önkormányzat támogatása, melyet ez úton is köszönünk! A
gyerekeknek színesen teltek a napjaik, értelmes elfoglaltságuk
volt, jól szórakoztunk.
Hogy lesz e jövőre?- nem tudom. Ötleteim nekem és kollégáimnak is vannak – nem csak művészetekkel kapcsolatban.
Minden nap egyre többen lettünk, ami azt jelzi, hogyha
értelmes, színes a program, áldoz rá a szülő, és szívesen
vesz részt rajta a gyerek. Én magam is nagyon élveztem a
gyerekek társaságát, végre volt időnk beszélgetni, játszani,
viccelődni. Elmondhatom, hogy ezen a héten, én is sokat
tanultam tőlük.
Mogyorósi Gyöngyi
művészeti tagozat vezető

ALSÓS HÍREK
Idén május 2-től 7-ig tartott a hagyományos „Iskolahét”
programja.
Másodikán kerékpáros ügyességi versenyt rendeztünk évfolyamonként az udvaron. Ezzel párhuzamosan kidobóverseny
volt a tornacsarnokban.
3-án kistérségi rejtvényfejtő verseny volt iskolánkban. Minden évfolyamon sok tanuló vett részt az izgalmas megmérettetésen.
4-én kistérségi olvasási és másolási versenyt rendeztünk az
SNI-s gyermekek számára.
5-én kézműves foglalkozásokkal kedveskedtünk tanulóinknak. Készíthettek könyvjelzőt, melyet varrással díszítettünk,
lepkét, hajtogattak tavaszi virágokat. Örömmel vettek részt a
foglalkozásokon.
6-án volt a hagyományos tánctalálkozó, melyen sok iskola
művészeti csoportja képviseltette magát. Fantasztikus élmény
volt!
Ezen az estén „Szórakozzunk együtt” felhívással kulturális
műsort tekinthettünk meg a művelődési házban. Általános
iskolás tanulóinkon kívül fellépett a községi nyugdíjas klub,
egy seregélyesi, lányokból álló tánccsoport, az óvó nénik bemutatták a Ludas Matyi c. darabot. Mindenki nagyon jól szórakozott.
Végül 7-én akadályversennyel zártuk az iskolahét eseményeit. Az állomásokon volt célbadobás, horgászat, mocsárjárás,
rókavadászat. A kastélyparkból lovaskocsi vitt vissza bennünket az iskolához, ahol hátul a tónál finom ebéd várta a kellemesen elfáradt diákjainkat. A gyerekek számára majális is volt
itt. 16 órától pedig a Los Andinos együttes koncertje következett. Nagyon jól szórakoztunk!
Idén az alsó tagozat jún. 2-án és 3-án ment tanulmányi kirándulásra. Az elsősök a Velencei-tónál töltötték az időt. A
többi évfolyam Várgesztest, Tatát, Tatabányát és a környező
nevezetességeket látogatta meg. Jól sikerültek a kirándulások!
Júniius 20-án tanévzáró műsorral búcsúztunk az idei tanévtől.
A szünidőre mindenkinek balesetmentes, kellemes szünidőt,
jó pihenést kívánok!
Feketéné Varga Ildikó
alsós DÖK vezetője

ISKOLAI HÍREK
14

2011. július

Első győzelem a lyoni döntő előtt

(a képet a Panoráma c. lapból vettük át)
Mindig büszkék vagyunk és szívesen adunk közre olyan hírt,
amely falunk valamelyik lakójának sikereiről, elért eredményeiről szólnak. Most is találtunk az interneten egy érdekeset: Fekete Dávid szakács /vagy ahogyan a szakcikk említi: commis/
első helyezést ért el a magyar Bocuse d, Or régiós elődöntőjén.
Május 4-én a hévízi ötcsillagos Lotus Therme Hotelben mérhették össze szakmai felkészültségüket a nevezők.
A Panoráma c. lap így ír: „A hévízi fordulót Adamek Balázs séf és Fekete Dávid commis nyerte, akik a székesfehérvári
Diófa Vendéglőből érkeztek. Ők már nyugodtan várhatják az
őszi Bacuse d, Or Hungary döntőjét.”
A verseny felmenő rendszerű, az őszi megmérettetés után
a győztesek kijuthatnak a rangos lyoni nemzetközi döntőre.
Dávid és Balázs bíznak magukban, szakmai felkészültségükben, gyakorlatukban és várakozással tekintenek a következő
fordulóra. Dávidot kikérdezve tudom, hogy a zsűri kóstolással
és küllem megítéléssel dönt, de beszélgetnek velük a motivációkról, terveikről is, kíváncsiak kommunikációs készségeikre.
A fiatal szakács 21 éves, Vendéglátóipari Szakközépiskolát
végzett és azóta első munkahelyén, a Diófa Vendéglőben dolgozik. A szakmát valószínű vendéglátós édesapja példájára
választotta. Személyes találkozásunkkor elmondta, hogy a
verseny munkához megadták az alapanyagokat. Nekik la-

zacból, bárány combból és gerincből kellett elkészíteni. Az
első helyezés azt bizonyítja, hogy a zsűri nagyon meg volt
elégedve az „alkotással”. Hogy az őszi versenyen mi lesz a
feladat, azt előre nem lehet tudni, de idejük sem nagyon van
a felkészülésre, hiszen beindult a nyári szezon, szerencsére
sok a vendég.
Fekete Dávid minden bizonnyal nemcsak jó szakember /és
még jobb lesz/, hanem egy kedves, szimpatikus, igazi mai fiatal. Szereti a munkáját, szeret Seregélyesen élni. Külön hangsúlyozta szüleit, akiknek nagyon hálás és köszöni a támogatásukat, szeretetüket, amivel hozzásegítették őt, hogy idáig
eljuthatott. A beszélgetés során többször említette Adamek
Balázs mester séfet, akitől – mint mondja – szakmailag is,
emberileg is rengeteget tanult.
Gratulálunk a sikerhez és kívánjuk, hogy jussanak el a dobogó legfelső fokára.
Vargáné Kovács Edit
A beszélgetés végén kértünk egy nem komplikált, könnyű,
nyári receptet.

Fogas roston, grillezett zöldségekkel
Hozzávalók: fogas halszeletek /de nagyon jó hozzá a fagyasztott, - Seregélyesen is kapható - Pangasiusi filé/, gomba, burgonya, zöld paprika /mindhárom négybe vágva/, piros paradicsom félbe vágva, padlizsán és cukkini /vastagabb szeletekre
vágva/, lila hagyma felkarikázva és sárgarépa.
Elkészítés: a zöldségeket a sárgarépa kivételével egy serpenyőbe vajon, vagy kevés zsiradékon megpirítjuk. A sárgarépát külön megfőzzük és hosszúkás szeletekre vágva a végén a
zöldségekhez adjuk.
A halat sózzuk, borsozzuk, majd átszitált zsemle-morzsába
és lisztbe forgatjuk, mindkét oldalán megsütjük. A halszeleteket tálra tesszük és ráhalmozzuk a zöldségeket.
Egészséges, nem hizlaló étel,
diétások is bátran fogyaszthatják!

Képmentés
Ismét régi fényképekre akadtunk. Mentve az utókornak – közreadjuk.
Szakíró-olvasó találkozó 1969. február 19-én Seregélyesen. Vendégünk volt: I. Horváth László tudományos kutató és szakíró. Mellette ül: Fejes Erzsébet művelődési ház igazgató, Ódor József TSz. elnök
és Dubicz László agronómus.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A másik képen egy kisdiák virággal köszönti a tudós
szakírót. Vajon ki a fiúcska és falunkban él-e még?
(Örülnénk, ha visszajelezne) Jellemző volt abban
az időben, hogy ilyen hideg termekben zajlottak az
előadások (mindenki kabátban ül). De érdekes, hogy
mégis mindig volt érdeklődő közönség.
-ke-
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ÓVODAI hírek
A május az óvodában mindig eseménydús hónap, idén sem
történt ez másként. Bár a Móra úti Majálist az időjárás meghiúsította, de a Falunapi rendezvények keretében, a Művelődési
házban előadtuk a Lúdas Matyi című színdarabot. Az előadás
híre még a szomszéd faluba is eljutott, így meghívtak minket
a Sárosdi óvodába vendégszerepelni. Örömmel tettünk eleget
a felkérésnek.
Minden csoportunk kirándulni indult, hogy – kimozdulva
szűkebb pátriánkból – körülnézve a világban, új élményekkel
és ismeretekkel gazdagabban térjünk ide vissza. A Móra úti
oviból a legkisebbek a Börgöndi állat simogatóban jártak, a
Fő úti ovi kiscsoportosai pedig a Budakeszi vadasparkban barangoltak. Középsőseink a Veszprémi Állatkertet nézték meg.
A felújított, és szafarival kibővített park, egész napos programot kínált a gyerekeknek. Leghosszabb útra természetesen
a legnagyobbak indultak. A Budapesti Természettudományi
Múzeum látványos, és interaktív kiállításait lelkesen járták
végig a gyerekek. Aktívan, és játékosan jutottak új, érdekes
ismeretek birtokába. Ezután testvér óvodánkban ebédeltünk,
és rövid pihenő után indultunk a Tropikáriumba. Lenyűgöző
élmény átmenni az óriási akvárium közepén lévő alagúton,
karnyújtásnyira cápáktól, és rájáktól. A trópusok növény- és
állatvilágát, klímáját közvetlen módon lehet itt megtapasztalni. Az eseménydús nap után ismeretekkel gazdagodva, és
ezernyi kérdéssel telve tértünk haza. Egy-egy ilyen kirándulás
fokozottan felébreszti a gyermekek kíváncsiságát, és tudásvágyát, ami minden tanulási folyamat mozgatórugója, az iskolába lépés alapja.
Hogy az iskolakezdés minél zökkenőmentesebb legyen, a ta-

nító nénik meglátogatták az oviban a leendő elsősöket. Ezután
a gyerekek három alkalommal vettek részt „iskola nyitogató”
programokon. Az óvó nénik kíséretében ismerkedtek meg jövendőbeli osztálytársaikkal, tantermükkel, tanító nénijükkel.
Szüleik tájékoztatást kaptak az iskolában zajló munkáról, a
gyermekek számára igénybe vehető lehetőségekről. Mindezeken túl, még a mostani elsősök egy tanóráján is részt vehettünk. Köszönjük a tanító nénik, ill. az iskola nyitottságát, és
befogadó készségét.
A Művelődési házban Ábrahám Anita zenés délutánján táncoltak
az ovisok. Évek óta jó kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek közlekedésbiztonsága megalapozott legyen. Ezért idén is részt vett egy kis csapatunk a Budapesten
megrendezett Pindur-pandur közlekedési vetélkedőn. A Szőlőhegyi és a Móra úti nagycsoportba járó gyermekeket az óvó nénik
készítették fel a versenyre, ahonnan szép jutalommal tértek haza.
A rendőrök munkájával közvetlenül is megismerkedhetett va-

lamennyi óvodás. A Fejér Megyei Rendőrség Baleset Megelőzési
Osztálya szervezésében Deák Roland, és Kurucz László jött el
hozzánk a Fő úti óvodába. Nagy türelemmel segítettek a felszerelés, és a járművek kipróbálásában, ami különösen érdekes, és
izgalmas élmény volt a gyerekeknek. Köszönjük.
Természetesen közvetlen környezetünk természeti értékeinek megismerését sem hanyagoljuk el. Mint minden
évben, így most is kirándulást tettek a nagycsoportosok a Dinnyési fertőre. Szakavatott vezetőnk Fenyvesi
László a Magyar Madártani
Egyesület elnöke volt.
Május végén minden csoport megtartotta évzáró
ünnepségét, ahol a gyerekek sikere az elmúlt év eredményes nevelő munkáját tükrözte. Utolsó együtt töltött délelőttjükön az iskolába készülő nagyok, a virágokkal gyönyörűen feldíszített öreg épületekben
énekelve, és verselve elbúcsúztak az ott dolgozóktól. Kisebb
pajtásaik, és az óvó nénik szép műsorral, és édességgel köszöntek el tőlük. A Művelődési ház színpadán tartott évzáró és
búcsúzó ünnepélyeken a gyerekek elismerést érdemlően szerepeltek, bizakodóan várhatják a szeptemberi becsengetést.
Az idén utoljára csendültek fel gyermekdalok, versek, mesék a
Móra úti, és a Fő úti óvoda falai között. Az innen kirepülő iskolába készülő nagyok már nem próbálhatják ki az új ovit, de
reméljük oda is örömmel jönnek majd hozzánk megmutatni az
első piros pontjaikat.
Az óvoda nem csupán az ott dolgozóknak, és az ott felcseperedő gyermekeknek kedves hely. Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a valamikori, a mostani, és a jövendő
szülők, nagyszülők számára is fontos, hogy a seregélyesi
óvodások minél szebb környezetben nevelkedhessenek. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik kérésünkre munkájukkal, gépeikkel, szervező tevékenységükkel, vagy egyéb
felajánlásukkal segítik az új óvoda udvarának kialakítását.
Róth Ábel óvodásunk apukája, Róth András felajánlott és
elkészített egy öntözőberendezést az új óvoda előtti parkba.
Köszönjük Neki!
Zölei Józsefné
óvónő

TRIANON

LAKÁSBIZTOSÍTÁS
A háztartások többségénél nem elégséges a biztosítási védelem

„Minden magyar felelős
Minden magyarért!”
		
(Szabó Dezső)

Nem fektetnek kellő hangsúlyt legfontosabb vagyontárgyuk, lakásuk-házuk megfelelő biztosítási
védelmére a magyar háztartások. Bár a hazai lakásbiztosítási lefedettség viszonylag magas, a biztosítási
védelem gyakran nem elégséges – sem az érték, sem
a fedezeti kör szempontjából. Ennek hátrányai csak
kár esetén válnak igazán érezhetővé. A hazai helyzetet jól jellemzi, hogy a tavaszi-nyári árvizek és viharok által érintett területeken közel 7 milliárd forintnyi lakossági- és kkv-vagyon- (ingóság- és ingatlan-)
kár maradt fedezetlen. Az UNION Biztosító összeállítása jó tanácsokkal szolgál.

A szégyenletes, az I. világháború győztes hatalmai által Magyarországra kényszerített békeszerződés 91. évfordulóján, június 4-én délután megemlékezés volt a falunk határában álló
trianoni kettős keresztnél.
Az első világháborút lezáró béke értelmében 283.ooo km2
-ről 93.000 km2-re csökkent hazánk területe. Lakossága pedig
18,2 millióról 7,6 millióra. Ezenkívül több, súlyos korlátozó
intézkedés elfogadására is kényszerítették Magyarországot.
Az ünnepség szónokai ezekről a legsúlyosabb tényekről beszéltek elsősorban, idézve például a 91 évvel ezelőtti
Nemzetgyűlés 52. ülésének jegyzőkönyvéből: „…Bízzunk e
gyásznapon az isteni Gondviselésben, bízzunk nemzetünk
szívósságában, amely egy évezreden át Európa védőpajzsa
volt. Bízzunk népünk sok jó tulajdonságaiban és bízzunk végre saját erőnkben, melyet kitartó munkával fejlesztve igazolni
fogjuk ama régi közmondást: Ne bántsd a magyart! … Testvéreink! Félreismerve, elhagyottan, kifosztottan, megalázottan
áll itt nemzetünk és mégis úgy érezzük, büszkeség és dicsőség
magyarnak lenni. Balsorsunk közepette erősítsen bennünket
a gondolat, hogy a nemzet sorsa végül nem írott szerződéseken, hanem fiainak erényein fordul.”
1920. június 4-e Trianoni békediktátum napja, 2010-től
pedig egyben a Nemzeti Összefogás Napjaként is emlékezünk rá.
Vajon értjük-e Szabó Dezső elhíresült mondatát? Hogy nem
csak az anyaországiak és a távolban élő honfitársaink kapcsolatára vonatkozik, hanem itt, a mellettünk álló seregélyesi
magyar emberre is. Értsük jól! Értsük meg, hogyha nem fogunk össze, nem segítünk a családunknak, barátainknak,
ismerőseinknek, szomszédainknak, akkor hogyan tudnánk
együtt dolgozni, együtt jól érezni magunkat a távolba szakadt
testvéreinkkel? Ne pazaroljuk el az időnket, erőnket, mert
mindannyiunkon múlik a magyar, a szebb, a közös jövőnk.
A beszédek és versek elhangzása után a szervezetek, közösségek koszorúkat , majd a falu lakói helyezték el az emlékezés
virágait.
-ke-

Jó tanácsok lakásbiztosításhoz
Forrás: UNION Biztosító
• A jó lakásbiztosítás kincset ér, kötésnél ne az ár
döntsön, hanem hogy mire van szükségünk, illetve, hogy adott árért mit kapunk!
• Biztosítás kötésénél pontosan határozzuk meg az
alapértéket, nem a piaci, hanem a pótlási/újjáépítési érték számítson!
• Évforduló előtt tekintsük át az elmúlt év vagyongyarapodását! Milyen új ingóságokra tettünk
szert, gyarapodott-e az ingatlan! Ha igen, ezt vezessük át a szerződésünkbe!
• A számlát az új vagyontárgy vásárlásáról őrizzük
meg!
Az elmúlt években jelentős anyagi károkat okozott
szélsőséges időjárási jelenségek – jégeső, felhőszakadás, vihar-minden érintettnek.
Biztosítástechnikai szakértők véleménye szerint a lakások, családi házak biztosítottságát célszerű 3-4 évente szakemberrel felülvizsgáltatni.
Az UNION biztosító a magyar biztosítási piac legdinamikusabban fejlődő cége, mely kompozit kínálata
révén az ügyféligények széles palettáját képes kielégíteni. Az elmúlt években töretlen növekedési pályán
mozgó társaság nem csak a magyar biztosítási piacon,
de anyavállalatán, a Vienna Insurance
Groupe-on belül is meghatározó szerepet tölt be
eredményei révén.
Előzetesen felmerülő kérdéseikkel, igényeikkel az
Union Biztosító illetékes képviselőit kereshetik.
Tőke Ferencné
Tel: 30/426-1484
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Pünkösdkor török uralom volt Seregélyesen

Már több, mint egy esztendeje annak, hogy megfogant egy gigászi ötlet, melyet tettek követtek. Seregélyesen június 10–12. között nemzetközi tollaslabdaversenyt rendeztünk. Szerencsére segítők is akadtak, s
ezúton is köszönet érte mindenkinek. Volt, aki a nevezéseket küldte világgá, szponzorokat szerzett, szállást
intézett, tolmácsolt, más pedig honlapot szerkesztett,
vagy épp a fuvarozásokban, vagy a csarnok versenyre
előkészítéséből vette ki a részét.
Sorolhatnám még a segítségadás más formáit is, de nagyon sokáig tartana. Ám minden segítőnek szeretném
megköszönni. Közülük is elsősorban Szokoli Zsuzsa kolléganőmnek a kapcsolattartásért és tolmácsolásért, Németh
Lászlónak a szervezésben és a világgá kürtölésben, Kustán
Ferencnek és feleségének , akik a csarnok előkészítésében és
a fuvarozásokban, Nagy Ferencnek, aki a honlap megalkotásában (www.pelikandse.hu) és a fuvarozásokban, s feleségével együtt a csarnok előkészítésében, Sajtos Józsefnek, aki
a szervezésben, Horváth Sándornak és feleségének a szer-
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vezésben és a játékosok szállításában, Iga Gergelynek a számítógépes munkák elvégzésében, Németh Ildikónak, Bakos
Zsuzsának, Gülecz Györgyinek, Horváth Sárának és Barta
Botondnak a tolmácsolásban nyújtott segítségért. Köszönöm
a Polgárőrségnek is, hogy a verseny ideje alatt felügyelték a
parkolót, Mohariné Katinak, valamint Zsupánné Mónikának, hogy szükség esetén elsősegélyben részesítették a sérült
versenyzőket. Szóval nagyon sokaknak a segítsége kellett
ahhoz, hogy összefogva egy nagyszabású és sokak szerint is
színvonalas versenyt rendezett Seregélyes. A versenyt a Seregélyesi Közoktatási Központ, a Seregélyesi Pelikán DSE rendezte az önkormányzat támogatásával. A fő szponzor, aki a
tárgyjutalmakat is biztosította: a Head sportszerforgalmazó
cég volt.
A verseny megrendezésének az egyik oka, lehetőséget teremteni a magyar – köztük a seregélyesi - versenyzők számára,
hogy erősebb ellenfelekkel is találkozhassanak, hisz csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak a külföldi versenyeken való részvételt, márpedig az kellene a további fejlődéshez.
Hát akkor hozzunk ide mi külföldieket, akiktől lehet tanulni.
A másik oka, a sportág népszerűsítése és egy kis reklám a településnek.
Nevezések 3 földrész 7 országából érkeztek. Már az nagy
dolog, hogy Európán túlra eljutott a hírünk. Afrikából az
egyiptomiak 2 hétig nálunk edzettek, s bizton állíthatom, jól
érezték magukat. Ráadásul az itt tartózkodásuk motiválta a
nyelvtanulásra a tanítványainkat, hisz angolul jól megértették
egymást. Sőt, olyanok is lejöttek tollasozni, akik addig csak
testnevelés órákon vettek a kezükbe ütőt. Kis-Ázsiából a törökök 15 versenyzőt neveztek, de a legtávolabbról, Sri Lankáról,
az Indiai-óceán mellől is ékezett nevezés. Sajnos végül is egy
sajnálatos baleset miatt nem ért ide a kisfiú. Európából hazánkon kívül Ausztriából, Horvátországból, Oroszországból és
Szlovákiából érkeztek versenyzők.
Június 10-én 10 órakor az iskolánk fúvósainak és táncosainak színvonalas műsora jelezte a verseny kezdetét. Majd Horváth Sándor polgármester úr és Pleisler Lajos a megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a versenyzőket, s nyitotta meg a
versenyt. Az utánpótlás korosztály U13 és U17-es versenyzői
számára ekkor kezdődtek az izgalmak.
A verseny döntnöki funkcióját Rázsó Pál örökös magyar bajnok vállalta fel, s négy játékvezető és egy döntnök helyettes,
valamint Iga Gergő segítette a munkáját. Pénteken az egyéni
selejtezős meccsek zajlottak. 82 versenyző vágott bele a küzdelmekbe. Szombaton került sor az egyéni és a páros főtáblás
mérkőzésekre. Valamint az U17-es vegyes-páros mérkőzéseire
egészen a döntőig. A döntőt azonban már vasárnap reggel játszották le. A többi versenyszám elődöntői és a döntői ugyancsak vasárnap kerültek megrendezésre.
Már a selejtezők során látszott, hogy a magyarok közül csak
kevesen tudnak majd éremhez jutni. Bőven van még mit tanulnunk az egyiptomi, a szlovák és a török játékosoktól. Az
U17-es fiúknál magyar nem jutott a négy közé sem egyéniben,
sem pedig párosban. A lányoknál szerencsére akadt magyar
az elődöntőkben.
Az eredményhirdetést a siófoki fúvós zenekar műsora vetette
be, majd a fanfárok jelezték az érmek átadását.
Gonda Daniellának szurkolhattunk egyéniben és egynemű párosban is. Ezzel ebben a korosztályban ő lett a legeredményesebb magyar játékos. Ám „csak” bronzérem
jutott neki is. Hisz a lányoknál egyéniben ugyancsak két
török játszotta a döntőt, mert sem Daniella, sem pedig az
ugyancsak nagy meccset vívó szlovák Martina Repinska
nem találta meg az ellenszert a török lányok ellen. Cemre
Fere végzett az élen Ebu Yazgan előtt. Kőrösi Ágival az oldalán Daniella, egynemű párosban is a bronzérmet vihette
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haza, míg a törököknek jutott az arany és az ezüst. Itt is
Cemre Fere nyert Ebu Yazgannal karöltve, míg mögöttük
Özge Üser /Büsra Benk páros végzett. A dobogó harmadik fokán Ágiék mellé az ugyancsak török Kübra Karatas /
Seydanur Gürsoy állhatott fel.
Az U17-es fiú egyéniben óriási csatát hozott a döntő, melyet
a szlovák Matej Hlinican nyert meg a török Koray Avsar ellenében. A harmadik helyen szintén a törököké volt a dobogó.
A hazai pályán játszó Németh Lackó a csoportmeccsek során
a legerősebb török játékossal került össze. Nagyon szépen játszott. Emiatt a vereség miatt nem is volt szégyenkezni valója.
A másik csoportmeccsét nyerve felkerült a főtáblára, ám ott,
mintha elfáradt volna, s a későbbi győztestől viszonylag sima
két játszmában kapott ki.
U17 FP-ban Németh Lackó a pécsi Hofmann Donáttal az
oldalán a későbbi győztes török párossal került össze, s a törökök két játszmában megállították a mieinket. A bodajki
Almádi Gábor Takács Tamással az oldalán egy szlovák páros
legyőzésével még beverekedte magát a 8 közé, ám ott őket is
a törökök állították meg. Rajtuk kívül még két magyar páros
jutott be a 8 közé. De ott egyiküknek sem sikerült csodát végrehajtani. Mindegyiküknek álljt parancsoltak a törökök. Így a
négy között 3 török és egy szlovák páros játszott, s most a törökök nyertek. Az aranyérem Bünyamil Ünsal és Sinan Zorlu
nyakába került.
Vegyes-párosban Lackónak aki Kispál Klaudia Katával indult, most sem sikerült kikerülni a törököket, s mivel a párosoknál egyenes kieséses rendszerben játszottak, egy vereség
már a búcsút jelentette. A döntőt szintén törökök és szlovákok játszották, ám ezúttal a szlovákok 2 parázs hangulatú
játszmában legyőzték a törököket. I. Matej Hlinican/Martina
Repinska, II. Erol Ceylan/Cemre Fere páros lett. A két harmadik helyezést ugyancsak a törökök vihették haza.
Az U13-as korosztályban 11-es korosztályból is játszottak
néhányan, mindegyikük bejutott a főtáblára. Tőlünk Molnár
Marcell egy horvát fiút 3 játszmában győzött le, de a főtáblán szoríthattunk Pánczél Zolikáért és Nagy Marciért is. Ám
ott a rutin döntött a tapasztaltabb számára. Végül is egyéniben az egyiptomi Mohamed Abdelkader hatalmas 3 játszmás küzdelemben tudta csak legyőzni a pécsi Pytel Gergőt.
A két 3. az Alabtoll versenyzője Mórocz Ákos és a bodajki
Brachmann Huba lett. Az egyéni döntőt játszó két fiú párosban együtt indult, s az aranyérem megérdemelten került
hozzájuk. Így Gergő egy arany és egy ezüstérmet begyűjtve a
magyar fiúk közül a legeredményesebbnek bizonyult. Második helyen az Albatoll két versenyzője: Mórocz Ákos Kálmán
Péterrel végzett, míg a dobogó 3. fokára a móri Krausz Béla
és Németh Milán, valamint a horvát Dino Belas és Marko
Pekas állhatott fel.
A lányoknál Madarász Réka az OSC versenyzője lett az első,
míg a móri Hircze Nóra a második. A harmadik helyen horvát Paula Barkovic és az OSC versenyzője Karsai Anett osztozkodott. Lány párosban ugyancsak Madarász Réka diadalmaskodott Major Zitával az oldalán a horvát Paula Barkovic
és párja az albatollas Antal Erika ellen. Ezzel Réka már 2.
aranyát begyűjtve a legeredményesebb magyar versenyző
lett. A bronzérmek a Karsai Anett (OSC) Hircze Nóra (Mór)
és a Valasek Vivien (Bodajk) Farida Elbaz (Egyiptom) párosainak jutott.
Sokan gratuláltak a verseny megrendezéséhez, s azzal búcsúztak, remélik, ez az első ilyen verseny volt, mely hagyományteremtő lesz, s további nemzetközi versenyek fogják
követni. Azon leszünk. Jövőre újra belevágunk, de hogy még
jobb, lehetőleg hibátlan legyen, ezúton is kérünk mindenkit,
írja meg véleményét, ötleteit, mi volt a jó, s mi az, amin változtatna! A válaszokat, reagálásokat a következő e-mail címen
várjuk: pelikandse2011@citromail.hu
Karkóné Lukácsy Marianna
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Kézilabdások tollaslabda ütővel
avagy, szezon végi levezetés nem szokványos módon

A Seregélyesi Közoktatási
központ tornacsarnokában május 24-én, kedden
délután ismét egy különleges sporteseményre került sor.
Már kora délután gyülekeztek az iskola sportot
szerető és űző diákjai, hogy
láthassák az alcoás kézilabdás lányok bemutató edzését,
és játszhassanak velük. Nagy izgalommal készülődtek kicsik és nagyok, de főleg azok, akik szeretnek kézilabdázni, illetve tollaslabdázni.
A Csapat a bemelegítést követően különféle lövőcseles
átadásokat, majd kapura lövéseket mutatott be, miközben
a csapatot mindenhová elkísérő mozgássérült Viktor folyamatosan fényképezett. Ezt követte a várva-várt közös edzés,
melyben különleges, a kézilabdában nem szokványos feladatokat is – például cigánykerekezés - kellett végezni az alcoás
lányokkal közösen. Majd a nagyok párt választottak a gyerekek közül, és közös labdaátadásokat követően kapura lövésekkel fejezték be a kézilabdázást.
Az edzés azonban még nem ért véget. A lányok, az edzők és
a gyerekek a kézilabdákat tollasütőkre cserélték, s ugyancsak
gyerek –felnőtt adogatás, ütögetés kezdődött. Nagyon felszabadultak voltak mindannyian, s akkor sem haragudtak meg,

amikor a gyerekek nagy élvezettel futtatták a kéziseket. A jó
hangulatot a páros meccsek tovább erősítették, de a csúcspontot a csapatváltó tollaslabdaverseny jelentette. Jó volt
látni az egymásnak szurkoló, egymásért izguló, mosolygós
arcokat.
Saját bevallásuk szerint alaposan elfáradtak, s míg pihentek
egy kis bemutatót tartottak a legjobb tollasozó gyerekek.
A frissítő zuhany után a Pelikán-ház erdei iskolában látta
vendégül a kézilabdásokat az iskola vezetősége. Míg a kondérban főtt a vacsi, addig a geológiai parkot szemlélte meg a
csapat. A tartalmas és mozgalmas délutánt követően nem csoda, hogy sokan még a tányérjukat is megették a marhanyelves
csilis babbal együtt. Ezt a finomságot a falunapi főzőverseny
győztesei Bihari György és felesége Sárika készítették. Majd
egy házi készítésű csokis torta következett, melyet Sajtos néni
sütött. Köszönet mindegyiküknek.
A nap fotózkodással és egy kis riadalommal, majd nagy kacagással ért véget, amikor is az egyik kitömött állat megcirógatta az egyik lány bokáját. No persze a csínytevés elkövetője a
nagy nyilvánosság előtt rejtve marad.
Nagyon jó hangulatban váltunk el egymástól azzal a megjegyzéssel, hogy a kapcsolatot tovább ápoljuk, és jövőre még
szorosabbá alakítjuk. Úgy legyen!
Most jó pihenést a csapatnak, hogy a nyár közepén újult erővel, a kézilabdára kiéhezve álljanak neki az alapozásnak!
Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelő

Tisztelt Szülők!

Augusztus 13-án (szombaton)
9–12 óra között
a Katolikus templom kertjében

ingyenes
„ruha turi” lesz!

Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők!
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Ebben a tanévben is lehetőség nyílik a gyerekek számára,
hogy a nyári szünidőben részt vegyenek az iskola tollaslabda
edzőtáborában.
A haladó csoport számára az edzések reggel 800–1000-ig, a
délutáni 1500-tól 1700-ig tartanak.
Az alsó tagozatos kisdiákok számára napközis lenne, mely
azt jelentené, hogy a gyerekek 800 és 830 között érkeznének a
tornacsarnokba, majd az edzés kezdetéig különféle kézműves
foglalkozáson, játékos feladatokon vennének részt.
Az edzéseket Karkóné Lukácsy Marianna tanárnő, tollaslabdaedző és Szokoli Zsuzsanna fogják tartani. A kezdők számára a tollaslabdaedzés 1000-tól kezdődik és 1130-ig tart. Majd
délben ebéd az étteremben. (A hozott ételt is megtudjuk melegíteni.) Ebéd után egy kis pihenő, illetve olvasgatás, játék,
majd 1330-tól ismét edzés következik 1500-ig. A tisztálkodást
követően a fél négyes busszal haza is tudnak menni még a buszosok is.
Az edzőtábort július 18–22. között tartjuk, s 23-án versen�nyel zárjuk a tábor első hetét. Amennyiben igény lesz rá, megfelelő jelentkező létszám esetében, még a következő héten is
lehet róla szó, azaz július 25–29. között. Idén is tervezünk a
keddi napokon a Velencei tónál kenuzással és fürdéssel egybekötött programot.
A várható költségek:
Ebéd, tízórai, uzsonna, víz:
1. 200,- Ft/fő/nap
Tollaslabdára és egyéb költségre,
programokra: 			
7. 500,- Ft/fő/hét
Összesen: 13. 500,- Ft/fő/hét
Jelentkezni július 15-éig az iskolában Bayer Nárcisznál
(Tel.: 22/447-012) vagy Karkóné Lukácsy Mariannánál lehet.
(Tel.: 70/387-6020)
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A Seregélyes SC
2010/2011-es szezonjáról

Viszonylag keveset olvashatnak a Kisbíró olvasói a seregélyesi labdarúgócsapatok eredményeiről, így a 2010/2011-es
szezont összegezve próbáljuk meg ptóolni
ezen hiányosságot.

Felnőtt csapat Álló sor balról jobbra: Kosaras István elnökségi tag, Benczik Attila, Südi László elnökségi
tag, Ladányi László klubelnök, Kovács Norbert, Ács Róbert, Falvai Dániel, Papes Gábor, Dezső Péter, Tömör Csaba, Kovács Kornél, Rigó Adrián, Kenyér József segédezdő, Cseh Bognár Kornél, Takács Tibor masszőr. Alsó sor
balról jobbra: Polányi János, Takács Róbert, Dvéri Zsolt játékosedző, Polányi Ádám, Ladányi Ferenc, Nagy Balázs,
Dvéri Krisztián, Kosaras Szabolcs. A képről hiányzik: Bódog Tamás, Belovai Balázs, Boldog Norbert.

Már a felkészülési időszak elején körvonalazódott, hogy a Seregélyesen 2010 nyarán kialakult felnőtt csapat játékoskerete többre hivatott az előző
évadbeli eredményeknél. Edzőként továbbra is a lokálpatrióta
seregélyesi, magyar válogatott és majd’ 400 NB1-es mérkőzéssel
rendelkező Dvéri Zsolt irányította a csapatot, aki ettől a szezontól már játékosként is a csapatot segítette. Továbbá sikerült még
egy válogatott játékost is „igazolnunk”, ugyanis a Videoton FC
akkori másodedzője, az ugyancsak volt válogatott, 300 német
Bundesliga-mérkőzést a háta mögött tudó Bódog Tamás is csatlakozott hozzánk, sajnos csak akkor, amikor ezt egyéb elfoglaltságai is lehetővé tették.

U-16 serdülő csapat: Elől: Závotka Ervin Guggoló sor balról jobbra:
Rapai Martin, Szurovcsják Richárd, Ladányi Balázs, ifj. Benczik Csaba, Domján
László, Tóth Gergő. Álló sor balról jobbra: Tömör László edző, Kállai Bence, Budai Bence, Miklós Krisztián, Nagy Tibor, Szurovcsják Norbert, Kovács Norbert,
Druzsin Márton, Penzer Simon, Tömör Csaba segédedző.

Ilyen előjelekkel a dobogó valamelyik foka volt az előzetesen
kitűzött cél. Az első öt mérkőzést hibátlanul „hozta le” a csapat, ám ezt követően Dvéri Zs. megsérült, így a szezon hátralevő mérkőzéseit nélküle kellett teljesíteni. Sajnos több elvesztegetett pont után csak a 4. helyen vártuk a tavaszi folytatást.
A szezon tavaszi felében már két rangadót is tudott nyerni
csapatunk (Mezőfalva, Aba), ám a néhány váratlan, a tabellán alattunk levő csapatokkal szembeni pontveszteség miatt
„csak” a 3. helyen sikerült zárni a bajnokságot. Persze a 3. hely
csak annak tükrében kevés, hogy mindössze 3 pontra voltunk
az osztályozót jelentő másodiktól, és a később osztályozót játszó mindkét csapatot sikerült megvernünk az utóbbi évadban.
Viszont az tény, hogy az utóbbi évtized legjobb csapatát láthatták a seregélyesi szurkolók a számok alapján, ugyanis az
elmúlt 10-15 évben egyszer sem szerzett csapatunk 67 pontot
a bajnokságban, ám idén ez a pontmennyiség a dobogó legalsó
fokára volt elég. A korábbi években ennyi ponttal a második
hely is megszerezhető volt.
Valamint érdemes még megemlíteni, hogy ezt az eredményt
két kivétellel seregélyesi illetőségű játékosokból álló csapattal
sikerült elérni, az előttünk végző csapatok mind vásárolt, fize-

tett játékosokkal érték el eredményeiket.
Összességében elmondható, hogy sikeres évadot tudhatja
maga mögött a Seregélyes SC felnőtt csapata a 3. hellyel, ami
kis szerencsével könnyen második, azaz osztályozós helyezés
is lehetett volna. A bajnokságban 100 gólt szereztünk, ami 3
feletti szerzett gólátlagot jelent, ebből is látszik, hogy támadójátékra helyeződött a hangsúly. Illetve abból is, hogy azt a nem
kis bravúrt mondhatja el magáról a klub, hogy a megyei másodosztály felnőtt és ifjúsági bajnokságának gólkirályi címét
is magáénak tudhatja. Kovács Norbert 37 góllal lett a felnőtt,
Vachler Máté pedig 47-tel az ifjúsági bajnokság (U19) legjobb
góllövője. Annak az ifjúsági csapatnak, mely a 6. helyen zárta
a bajnokságot. A csapatról elmondható, hogy végig rapszodikus teljesítménnyel szerepeltek a bajnokságban, egy-egy szép
győzelmet, néhány megmagyarázhatatlan pontvesztés követett. Pedig a Kenyér József edzette társaság képességei alapján
bárkit képes megverni, ugyanakkor bárkitől képes vereséget is
szenvedni. Néhány tehetséges tagjára a csapatnak jövőre a felnőtt csapat mérkőzései várnak. Szerencsére az ifjúsági csapat
kieső tagjait is van honnan pótolni. Ugyanis az előző évek kisebb visszaesése után idén egy ütőképes serdülő (U16) korosztály kezd körvonalazódni, és formálódni Tömör László edző
kezei alatt. A szezont a hatodik helyen, valamint a bajnokság
legsportszerűbb csapatának járó különdíjjal zárták, de a több
hasonlókorú és hasonlóan tehetséges játékosokból álló kerettől borítékolhatóak a következő évek sikerei.
Itt ragadom meg az alkalmat arra, hogy a klub összes játékosa és tagja nevében köszönetemet fejezem ki azoknak a
szurkolóknak, akik kilátogattak a meccseinkre, néha még az
idegenbeli bajnokikon is hazai hangulatot teremtettek. Pontos
adattal nem rendelkezünk, de az átlagos nézőszáma véleményem szerint Seregélyesnek volt az egyik legmagasabb a megyében. Elmondható, hogy még mindig ez az a sportág, amely
a legtöbb embert megmozgatja községünkben hétvégente, és
ez reméljük sokáig így is marad még.
Seregélyes SC nevében
Polányi János

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

21

Ifjúsági csapat (U-19) Guggoló sor balról jobbra: Boldog Norbert, Závotka
Ervin, Ihász Csaba, Csürök György Dávid, Hamburger Patrik, Nagy Tibor, Miklós
Krisztián, Druzsin Márton. Álló sor balról jobbra: Horváth Tamás, Horváth Dávid,
Puszta Attila, Princz Richárd, Ihász Béla, Györe Róbert, Vida Patrik, Tóth Richárd,
Kenyér József edző. A képről hiányzik: Vachler Máté, Penzer Martin, Rácz Gergő,
Szurovcsják László Kovács Norbert.

FÖLDMUNKA!

KÖZMŰÁROK – HÁZALAP, CSATORNABEKÖTÉS
TEREPRENDEZÉS SZŰK HELYEN IS!
Tel.: 0630/262-1923, 0620/949-4188

DEPÓNIA

HULLADÉKKEZELŐ ÉS TELEPÜLÉSTISZTASÁGI KFT.
Hulladékgazdálkodás
•
•
•
•

A Depónia Kft. az alábbi tevékenységekkel áll partnerei rendelkezésére:
Lakossági, intézményi, ipari hulladékszállítás
• Települési szilárd hulladékok gyűjtése, elszállítása
közszolgáltatás formájában
• Hulladékudvar üzemeltetése
• Lakossági, ipari szelektív hulladékgyűjtés
• Iskolai szeletív hulladékgyűjtés, PET palackok átvétele, papírgyűjtési akciók lebonyolítása
• Konténeres hulladékszállítás eseti és állandó jelleggel
• Edényzet értékesítés, bérlet

Iratmegsemmisítés
• Bizalmas iratok, dokumentumok
biztonságos körülmények közötti megsemmisítése
• Az iratmegsemmisítésről jegyzőkönyv kiállítása

Hulladékanalízis, hulladékvizsgálat
• Hulladék alapjellemzés, hulladékok lerakhatóságának akkreditált vizsgálata

Hulladéklerakó üzemeltetés
• Hulladék elhelyezés, kezelés, feldolgozás (hulladékszelektálás, komposztálás, hasznosítás)
• Komposzt előállítás, forgalmazás, komposztáló ládák
forgalmazása
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Csomagolóanyagok előkészítése, válogatása, bálázása
Veszélyes hulladékok szállítása, gyűjtése, tárolása
Elektronikai hulladékok gyűjtése, hasznosítása
Papír és műanyag hulladékok felvásárlása, hasznosítása

Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/a.
Tel: (22) 507-419, fax: (22) 507-420
E-mail: titkarsag@deponia.hu, honlap: www.deponia.hu
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Eseménydús időszak
a nyugdíjasklubban
2011. április 27-i klubnapunkon két igen fontos esemény is volt:
az egyik és a legfontosabb az anyák napi megemlékezés.
Oláhné Marika kedves szavai méltán tükrözték az életünkben
a hozzánk legközelebb álló személy – az édesanya – szeretetét, gondoskodását, a fáradhatatlanságát. Egyszóval mindent,
ami értünk van. Verset mondtak: Takácsné Rózsika, Zöleiné
Erzsike, énekelt: Erdélyiné Zsuzsika. Ebben az évben a jelképes virágcsokrot, mellyel minden Édesanyát, Nagymamát,
Dédmamát köszöntöttünk. Tömörné Jucikának, mint többszörös dédnagymamának szerettünk volna átadni, de csak
elküldeni tudtuk, mert váratlanul kórházba került. Reméljük
hamarosan újra köztünk lesz.
- a második napirendi pontunk egy vidám locsolkodás a
„fiúk” részéről. A „lányok” viszont sok-sok finomsággal hálálták meg ezt a kedves gesztust.
Volt még egy meglepetés napirend is, beindítottuk a „nagy
duettet”. Arról szól, hogy egy énekkaros és egy fahangú énekeltek egy dalt. Hát volt, mit nevetni, de azért kitettek magukért. Az első páros: Ambrusné Jolika és Oláhné Marika volt.
Április 30. Láss csodát! Halászléfőző versenyre indult kis csapatunk,
mivel az „Életet az éveknek” Országos
Szövetsége felhívására jelentkeztünk.
A verseny Budapesten a XIV. kerületi
Óhegy Parkban volt megrendezve. A
mi csapatunk fergeteges sikert aratott,
elhozták az első díjat és még a különdíj is a miénk lett, mert hogy több
mint száz halétel receptet küldtünk
be. Igazából 330 db-ot. Gratulálunk
kis csapatunknak, itthon is főzhetnek ilyen finomat nekünk is. A csapat
tagjai: Polányiné Aranka, Zsilovicsné
Erzsike, Ozsváthné Ági, Gálné Irénke
és hogy ne féljenek Ozsváth Ferike is
elkísérte őket.
Május 2. A Seregélyesi Napok keretében kiállítás volt az Általános Iskolában, Sajtos Gyula grafikus és tanár
grafikáiból. Klubunk tagjai részt vettek a megnyitón és megnézték a kiállítást.
Május 3. Megyei Szövetségünk rendezésében anyák napi ünnepség volt az MMK-ban Székesfehérváron. A műsort az Ybl Miklós Óvoda gyermekei és óvónői
adták. Csodálatos ajándékot kaptunk ezzel a műsorral. A mi
klubunk néhány tagja szorgoskodott és minden gyermek kapott egy-egy szívecskét, az óvó nénik pedig – klubunk szimbólumával – 1-1 szál csuhé virágot. Köszönjük Gálné Irénkének,
Vargáné Margitkának és segítőinek az ajándékok elkészítését.
Május 6. Szórakozzunk együtt, helyi fellépőkkel. Színielőadások, zene-ének-tánc a Művelődési Házban. Ott voltunk! Jó
kezdeményezés!

Május 7. A Falunapok keretében rendezett egészségügyi napon vettünk részt.
Vérnyomás, vércukor, koleszterinmérések voltak.
Május 11. Gelencsér János
meteorológus látogatott el
klubunkba. Filmvetítéssel
egybekötött igen érdekes
előadást tartott a légköri
viszonyok
változásairól.
Heiter István megajándékozta klubunkat 15 gyönyörű cserepes virággal, melyet
hálás szívvel köszönünk.
Május 12. Országos szövetségünk minden évben megrendezi a Teljesítménytúrát.
Idén Bakonyszentkirály volt a helyszín. Mi nem maradhattunk ki. Két csapatot indítottunk és voltak kísérők is. Most
sem szégyenkeztünk, mert az A csapatunk ezüst érmes lett, a B csapat pedig
a középmezőnyben végzett. Nehéz terep
volt, csodálatos eredményt értek el. Gratulálunk nekik.
Május 14. Klubunk kézművesei részt
vettek Fehérvárcsurgón a Megye Napon.
Vargáné Margitka festményeivel, Gálné
Irénke csuhé készítményeivel kápráztatta el a közönséget. Elkísérte őket Oláhné Marika. Dr. Kiss Béla sebész főorvos
emléktábla avatásán klubunk több tagja
részt vett.
Május 21. Énekkarunk részt vett a Szabadegyházán megrendezett Vass Lajos
Népzenei minősítőn, ahol ezüst fokozatot ért el.
Május 25. Klubnap volt. Szomorú
gyertyafény világította be a termet miközben Oláhné Marika nagyon kedves,
szeretett klubtagunk halálára emlékezve
mondott egy gyönyörű prózai idézetet.
Mindannyiunkat megrendítette Virág
Flóriánné Terike halála. Emlékét megőrizzük, szeretettel gondolunk rá.
Május 26. A megyei versmondó versenyt most is a móri
Nyugdíjas Klub rendezte meg. Klubunkból ismét hat versmondó ment és persze a kísérők. Minden szereplő oklevelet
kapott és mi kaptuk meg a különdíjat is, mert Seregélyesről
érkezik minden évben a legtöbb versmondó.
Május 27. Esély Nap 2011 Fesztiválon klubunkat Sándorné
Magdika képviselte, Két novellát olvasott fel jeltolmács közreműködésével a sérült nézőknek.
Június 8. Klubnap, bevezetésként Oláhné Marika Pünkösd
ünnepéről tartott egy kis tájékoztatást, Közös Medárd napi
diskurzus is kialakult.
Június 9. Megyei úszóversenyt szervezett Szövetségünk.
Klubunk nem tudott versenyzőt indítani, de a szervezésben és
a lebonyolításban részt vettünk!
Június 22. Klubnap, ahol a július 1-2-iai kétnapos kirándulást pontosítottuk. Oláhné Marika felolvasta az Általános Iskola ballagási meghívóját. Dísztáviratot küldtünk.
							
Sándor Andrásné
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FÉNYKÉPALBUM
A hűvös őszi reggelek igen szép kis titkokat rejtenek.
Ilyenkor, ha nyitott szemmel járunk, a felkelő nap és a harmatcseppek nagyon szép együttesét fedezhetjük fel a kert
kis szegleteiben. Harmatcseppek a virágszirmokon, pókhálókon. Napközben még fürdőzünk egyet a napsugarak
melegében, azonban a reggeli órák már a tél közeledtét jelzik. A természet kis bogarai is alszanak, majd ébredeznek,
és élvezik ezeket a kellemes őszi reggeleket. Október 1-én
készült a kép, nem annyira korai órákban, 10-11óra között.
Kislányom talált rá a kincsre. Amikor meglátta örömében
felkiáltott, hogy – Nézd anya! Szitakötő!!!
A szitakötőket eddig csak a levegőben csodálhattuk meg.
Mindig nagy élvezettel figyeltük a táncukat. A mi kis példányunknak nem sikerült behúzódnia a hűvös őszi éjszaka
elől egy védett helyre, így lett ő a mi fotóalanyunk. A páracseppek gyönyörűen megültek a szárnyain. Már ébredezett,
így gyorsan kellett cselekednünk. A fotó egy fix, 50 mm-es
objektívvel készült, kis rekeszértéken. Ezért is mossa el an�nyira szépen a környezetet a kis alanyunk körül, és emeli ki
a számunkra fontos részleteket.
Mire elkészültünk, a kis bogár már teljesen magához tért, a
harmatcseppek kezdtek megszáradni a szárnyain. Pár percre hagytuk magára. Mire visszaértünk, kis barátunk újabb
felfedező útra indult, hogy tovább csodálhassuk gyönyörű
táncát!!
Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu • +36 20 448 8411

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
Seregélyesi

KISBÍRÓ
Megjelenik: 1700 példányban

Horovitz Magdolna:

Hangulatszöveg
Metafizikus szemléletű vagyok, gyakran járom a tereket: szántóföldeket, falvakat.
Mindig nálam van a vázlatfüzetem, ha nem éppen a kissé nagyobb mappám, mellyel
akvarellezni indulok. Köves
földutakon, gyalogosan, filozofikus gondolataimat a rajzoláshoz használt füzetembe
írom…. Gyalog, lépkedek,
lepkét is látok. Könnyen lehet, hogy sikerült felvennem
a kapcsolatot az őzekkel.
Határozottan tudom, hogy
jeleket adnak, tudják létezésem. Én nem vagyok vadász.
Nem tudom, mi történne, ha
őzhúst ennék. Min metafizikus mondhatom azt, hogy a
lelkivilágok területe az én szemszögemből is érdekes lehet a tisztelt olvasónak. Nagyon érdekelnek az ismeretlen kiállító művészek
munkái, melyekből most hirtelen néhány szántóföldi biciklis akcióművész spontán tevékenységét mondom, melyek abszolút hiteles
szellemi értékkel bírnak. A biciklis művészek messziről figyelik az
én grafittevékenységemet, én pedig boldogan konstatálom (nyugtázom) JELENLÉTÜKET. Egyszer-egyszer eltűnik egy lovas is, vagy
egy-egy autó. Ez itt nem kábítószer útvonal, ez egy igazi, szellemi tér. Akáccal, levegővel,
tájjal, szobrokkal. Szobrok:
vasútépítő melósok munkái:
rózsaszín-narancs-világoskék
színűre festékszórózott lécek:
hármas csoportokba komponálva földbe szúrt munkabilincs emlékművek. Száraz levelű bokrok színesre egy kicsit
megsprézve: türkiz, rózsaszín,
mint papírvirágok a már elkészült vadonatúj sínpár mellett. Jöhet az eső, a szél, jöhetnek a turisták nézelődni.

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. Alphapress Grafikai Stúdió és Nyomda,
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7. Telefon: (06-22) 516-424, (06-22) 516-443

