Seregélyesi

KISBÍRÓ

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Az idei évben is elérkezett május és vele a falunapi rendezvényeink. Így 12-én az iskola
mögötti tónál korán reggel megindult a sürgés, forgás. Asztalok, padok, ugráló várak,
sátrak nőttek pillanatok alatt. Hiszen ide vártuk a falu lakóit egy közös nap eltöltésére.
Ezért színes és sok programot kínáltunk minden korosztálynak bízva abban, hogy évről-évre többen jönnek és érzik magukénak rendezvényeinket, és aktívabban vesznek
részt a település életében. Összefogva az iskolával és olyan lelkes támogatókkal, akik
fontosnak érzik ezeket az alkalmakat, tudtuk megvalósítani.
(folytatás a 4.oldalon)
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Jó ütemben halad
a csatornahálózat
bővítése Seregélyesen

Jó ütemben halad a csatornahálózat bővítése Seregélyesen és a Társulást alkotó három településen. A Környezet és Energia Operatív Program keretében az Unió
Kohéziós Alapjának támogatását élvező környezetvédelmi fejlesztés megoldja Székesfehérvár és térsége – Pákozd, Pátka, Seregélyes szennyvíz-elvezetési gondjait. A
munkák keretében 8,57 milliárd forint nettó összköltségért – amelyből 5,47 milliárd forint az európai uniós
támogatás – kiépül a csatornahálózat Székesfehérvár
még csatornázatlan területein, valamint a környező településeken, Pátkán, Pákozdon és Seregélyesen.

• a komfortfokozat növekedésével nő a rákötött ingatlanok
piaci értéke is;
• ésszerű vízhasználatnál a szennyvízdíj alacsonyabb lehet,
mint a rendszeres szippantások költsége.

A közcsatornába csak a vonatkozó jogszabályban
meghatározott minőségű szennyvíz engedhető be.
Miért, és mit jelent ez?
A szennyvíztisztító művet a háztartásokban szokásosan keletkező összetételű szennyvizek tisztítására tették alkalmassá
– erre való, ezt tudja jó hatásfokkal elvégezni. A tisztítás után
keletkező víz minősége így lehet olyan, hogy visszaengedhető
az élővizekbe.
Ezért a csatornahálózatba csak házi, illetve úgynevezett
szociális szennyvizet szabad bevezetni. Tilos bármiféle veszélyes hulladékot – vegyszermaradékot, háztartási étolajat,
fáradt olajat, az állattartás során keletkező bármiféle mellékterméket stb. a csatornarendszerbe juttatni.
Ugyancsak tilos a csapadékvíz bekötése!

Miért jó a szennyvízcsatornázás seregélyesen?
Mert
• nem nitrátosodik el a települések alatti ivóvízkészlet (például az egyesek által használaton kívüli kutakba, vagy
kilyuggatott falú emésztőgödörbe vezetett szennyvizek
által);
• az egészséges, tiszta településeken javul az élet minősége,
növekszik megtartó erejük;
• magas belvizek esetén sem kell számítani a szennyvíz
visszafolyására;

OTP Lakástakarék Pénztár tagok figyelem!
ezen szerződések kitolódnak. A nem rendszeresen fizetőknek
nem lesz elég a 191. 808 Ft befizetése, mert ehhez az állami
támogatás nem jár (az csak a rendszeres fizetés után jár), így
pedig ezen tagoknak az elmaradásuktól függően annyit kell
még fizetniük, hogy a zárolt összeg 287.479 Ft legyen. Ezen
hátralékot, azaz a fizetendő összeget az OTP Fő úti fiókjában
lehet rendezni.

Lejár a 8 éves futamidő azon tagok részére, akik 2004.
februártól kötöttek 96 hónapos OTP LTP szerződést
(záradékolva a Víziközmű javára) a szennyvízberuházás megvalósítására.
A szerződés szerint:
96 hónapon át havi 1.998 Ft-ot, összesen: 191.808 Ft-ot kellett
befizetni, amelyből a futamidő végén az évente befizetett részleteket és annak a 30%-os állami támogatásával, plusz az évi
kamatokkal együtt lesz: 287.479 Ft.
Akik a szerződés szerint havi rendszerességgel fizettek, az Ő
részükre lejár, illetve rövidesen le fog járni a 8 év. Az OTP erről levélben értesít minden LTP tagot. A levélben tájékoztatást
adnak a megtakarítás összegéről, a kiutalás várható idejéről,
mellékelve egy válaszlapot (melyet minden esetben a szerződő
félnek kell aláírnia), mely nyomtatványokkal szíveskedjenek a
társulatot felkeresni. Az OTP-be nem kell bemenni!
Ha valakinek a megtakarítása több lesz, mint a Társulat felé
engedélyezett összeg, azaz 287.479 Ft, akkor a különbözetet az
OTP a Tag által megadott lakossági folyószámlára utalja. A
kiutalási időszak 3 hónap letelte után várható.
Sajnos sokan nem rendszeresen, vagy régebb óta nem fizetik a szerződésben vállaltak szerint kötelezettségüket, emiatt
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Ez évben megszűnik a Társulat, tehát minden szerződést augusztus végéig rendeznie kell az ügyfélnek az OTP-nél (előtte
erről a Társulat nyilatkozatot állít ki).
Ha a hátralékos az OTP-nél a különbözetet nem rendezi, azt
az Önkormányzat, mint a Társulat jogutódja fogja behajtani
(adók módjára, illetve végrehajtó útján).
Társulat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő és péntek de.: 8:00–11:00 óráig
Szerdán du.:
13:00–17:30-ig
			
a Művelődési Ház emeletén
Telefon: 		
448-003
Ügyintéző:
Bihercz Istvánné
Horváth Sándor
Társulat elnöke
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Fontos tudni: az egyes szennyvízcsatorna szakaszok fizikai megvalósulása, a csővezeték lefektetése vagy az ideiglenes
úthelyreállítás nem jelenti automatikusan azt, hogy a rendszert üzembe helyezték, és hogy a háztartások feltétel nélkül
ráköthetők.

Szeretetel várjuk
minden kedves
régi és új
vendégeinket az

Az üzembe helyezéshez szükséges, hogy rendelkezésre álljon egy szennyvíz-befogadó, valamint minden más üzemeltetési feltétel.

Ildi

A beruházás keretében az ingatlanon belül a telekhatártól
kb. 1 méterre az építők elhelyezték az ún. tisztító ellenőrző
idomot, amihez lehet majd csatlakoztatni a belső házi vezetéket. A belső házi vezetékek kiépítése a tulajdonos feladatát képezi.

Fodrászatban

Erre akkor nyílik meg a lehetőség, amikor az ingatlan előtt
a szennyvízcsatorna műszaki átadása és üzembe helyezése
megtörtént és erről írásban értesítést küldünk.

Seregélyes Fő út 87.
Burghard-Gyenis Ildikó
(fodrász)

Az értesítés arról tájékoztat, hogy pontosan melyik utcában
mikortól lehet a bekötéseket kezdeményezni, az érintett ingatlantulajdonosoknak.
Ezt követően az ingatlantulajdonosnak kell kezdeményeznie a Fejérvíz Zrt-nél a bekötés további ügyintézését. A
Fejérvíznél megadják a megfelelő felvilágosítást, az iratokat
elkészítik, majd ez után lehet az udvaron belüli csatornahálózatot kiépíteni és üzembe helyezni. Ettől kezdve már az ingatlantulajdonoson múlik, hogy mikortól használhatja a csatornaszolgáltatást.

Telefon:
(06-20) 926-6383
(06-22) 447-251

A rákötésekkel kapcsolatban részletes írásbeli tájékoztatót
küldünk, amikor az üzembehelyezések megtörténnek addig is
türelmüket és megértésüket kérjük.

Kiss Kitti
(fodrász)
(06-20) 293-2434

Székesfehérvár, 2012. május 15.
Hullay Gyula
projektmenedzser

Ünnepi megemlékezést tartottunk
Ünnepi megemlékezést tartottunk községünkben
március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a kopjafánál.
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(folytatás a címoldalról)

Falunap

Az idei főzőversenyt is, ami a Kukta-bukta nevet viseli hagyományőrző céllal indítottunk immár hatodik éve. Az idén 20
csapat nevezett. 7 junior kategóriában és 13 felnőtt kategóriában. A feladat krumplis-babos ételek készítése saját alapanyagból, melyet független zsűri pontozott. A vidám izgatott készülődés, tapasztalatcserék, az egymás megvendégelése, a közös
cél elérése motiválta a versenyzőket. Így nem csak a gyerekek, a
felnőttek is izgatottan várták az eredményhirdetést.

Míg a focisok kint, a sakkverseny résztvevői az iskola aulájában
csaptak össze. Tudásukat megmérették Junior kategóriában
gyerekek: Molnár Máté – Kiss Tamás – Németh Mihály

Junior kategóriában
I. Mesterek konyhája csapata (Csilis bab)
II. Lövésünk sincs csapata (krumpli krémleves)
III. A kukták csapata (paprikás krumplija)
Nagyon szépen teljesítettek és tényleg csak 1-1 pont ponttal
maradtak alul a seregélyesi Malackák- Krumplicskák és a Virsli
csapat is. Ez úton is gratulálunk nekik és köszönjük a fáradozásaikat. Remélem jól érezték magukat és jövőre is velünk, köztünk
fognak versenyezni. A felnőtt kategóriában 13 étel került nevezésre. Az ételek készítésének mesterei közül a zsűri az első helyet
a Szőlőhegyi Barátok csapatának ítélte meg (Jókai bableves)
Így idén ismét ők vihették haza a Vándor Kanalat.
II. A pálinkaházi csapat (babos pacalpörkölt)
III. Ladányi család csapata (babos vaddisznóragu)
Elég nehéz helyzete volt a zsűrinek mert a pontszámok alapján
szoros eredmények születtek.
IV. Ó Hazai csapat (birkagulyás)
Hivatal Fc (csülkös babgulyás)
Renik és Lacik (körmös babos csülök pörkölt)
Kossuth utcai vagánycsávók (babgulyás)
Kulcsár –Nagy csapat (babgulyás)
Ruzics – Oláh csapat (csülkös bab)
Színjátszók csapata (paprikás krumplija)
A szoros verseny a sok finom étel, a sok fáradozás, áldozatos felajánlás volt a felelős azért a családias hangulatért, ami az egész
délelőttöt átjárta. Köszönet ezért minden résztvevőnek a sok fáradozásért. Amíg a főzőcsapatok az ételekkel foglalatoskodtak az
iskola foci pályáján kispályás csapatok mérték össze erejüket.
A négy csapat: Hivatal FC – a Kispályások – a Man in Black
– WestSyde csapat küzdelmének lehettek részesei a nézők. Az
izgalmas, látványos mérkőzések is azonos pontokkal végződtek, náluk is csak a gól különbségek döntöttek a sorrendről. Így
végzett első helyen a Man in Black csapat. Nekik is köszönjük
a részvételt, hogy játékukkal színesítették a falunapi programot.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Felnőtt kategóriában: Szabó Levente – Szabó János- Lippai
György – Szalai László – Pap Béla – Ozsváth Ferenc küzdöttek
és értek el helyezéseket. Gratulálunk nekik!
A sátorban egészségügyi dolgozók folyamatosan szűrték a
megjelenteket. Kézműves foglalkozás várta a kicsiket, és különböző elsősegély bemutatók részesei is lehettek az látogatók. A
délután a harcművészeteké volt. Először látványos és félelmetes bemutatót láthattunk a Sárosdi kemposoktól majd a Dance
The Life tánc együttes műsorát, amely igen csak szemet gyönyörködtető és szórakoztató volt. Amíg a lányok átöltöztek, a
szünetben Karate bemutató volt. A sátor mellett egész nap Íjászok tanították a nyílvessző használatát. Délután a célba lövés
modernebb technikájával ismerkedhettünk, sport lövészet formájában. Közben a tornaterem aulájában jótékonysági Zumba
bemutató kezdődött. Az érdeklődök bekapcsolódhattak és támogathatták ezzel Barnus kezelését. Amit ezúton is köszönünk
mindenkinek, aki ebben részt vett. Sajnos az idő nem kedvezett
nekünk, így a karaoké party alig elkezdődött be is kellett fejeznünk. A Mephistó együttes fellépésére már a Kisvendéglőben
került sor. Majd az utca bál is itt folytatódott. Sokakat gátolt
az időjárás és ezért nem indultak már este el, így egy kicsit kevesebben jöttek a későbbi programokra. De akik ott voltak jó
hangulatban tölthették az estét. Köszönjük a fellépők, részvételét és azoknak akik bármi módon részt vettek, vagy segítettek
rendezvényünk megvalósításában. De külön szeretném megköszönni annak aki az elejétől a végéig kitartott és segített a
szervezésben és neki köszönhetjük szinte minden alkalommal a
hangosítást, ő pedig nem más mint Nagy István. Isti, mindenki
nevében köszönöm kitartó munkádat!
Kajosné Ildikó
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Alsós hírek
• Már évek óta minden tanévben megrendezzük tanítványainknak a „J vagy Ly” helyesírási versenyt. A 3. és 4.
osztályosoknak ősszel, a 2. osztályosnak pedig tavasszal
kell bizonyítaniuk, hogy milyen jártasságot szereztek
ezen nehéz szavak helyesírásában. Eredményeik a következők lettek:
		
II.
III.

2. osztály
Vollein Zsófia (2.a)
Benkő Regina (2.b)

		
I.
II.

3. osztály
Paplogó Veronika (3.b)
Győri Bettina (3.b)

		
I.

4. osztály
Vajda Gyula (4.b)

II.
III.

• Ugyanígy matematikából is megtartottuk háziversenyünket. A legügyesebbek közül is a legügyesebbek voltak:
		
I.
II.
III.
		

1. osztály
2. osztály
Hollósi Zsófia (1. b)
Palló Barnabás (2.b)
Jankovics Bence (1.b)
Kiss Viktória (2.b)
Marosán Melinda (1.a) Ács Dóra (2.a)
Láng Aurél (1.b)

		
I.
		
II.
III.

3. osztály
4. osztály
Paplogó Veronika (3.b) Führpasz György (4.b)
Hekkel Zsolt (3.a)
Hepp László Nikolasz (3. b) Vajda Gyula (4.b)
Halmi Adrián (3.b)
Zsilovics Adrián (4.a)

• A 3. és 4. osztályos közül a legjobb két versenyző még a
TRIÁDA matematikaversenyen is eredményesen képviselték iskolánkat.

ANYÁK NAPJA
Minden évben van egy nap, amikor az édesanyákat és a nagymamákat köszöntjük.

• Helyi szavalóversenyt is tartottunk, melyen az évfolyamonként legjobban szereplő két - két tanulót Sárosdra a
Farkas Gyula Napok Szavalóversenyére is elvittük.
Penzer Patrik (4.b) és Marosán Melinda (1.a) kimagasló
teljesítménnyel itt is elsők lettek.

Már hetek óta készültünk ajándékkal, verssel, színdarabbal, tánccal. A nagy napon szépen feldíszítettük
a tantermet képekkel, szép virágokkal. Először a tanító néni köszöntötte pár megható szóval a vendégeket. A zeneiskolások bemutatták hangszeres tudásukat és egy időutazásra is meginvitáltuk anyukánkat
és nagymamánkat a múltba. Mindenki írt egy-egy
fogalmazást is, amiben elmondhatta, milyennek látja a saját anyukáját. Ezzel is sikerült mosolyt csalni
arcukra vagy éppen a meghatottság könnyei jelentek
meg a szemükben.
Teljes szívünket és lelkünket beleadtuk a műsorba,
hogy elmondhassuk ünnepélyes keretek között is azt,
amit minden nap érzünk, vagy gondolunk:
Köszönöm édesanyám, hogy vagy nekem!
Lamszider Dóra (4.a)
Vajda Gyula (4.b)
Nagy-Sándor Erik (4.a)
Őszik Fruzsina (4.b)

• Sárosdon az új tornacsarnokban kistérségi játékos váltóversenyt is rendeztek. Ezen minden évfolyamunk egyegy vegyes csapattal vett részt.
Az 1.-2. évfolyamot egy korcsoportként együtt értékelték
és a 3.-4. évfolyamot szintén.
2. osztályosaink 1. helyezést értek el és picike elsőseink az
összes többi másodikost és az összes elsőst megelőzve a
2. helyezést hozták el.
4. osztályos csapatunk is megelőzött mindenkit, 1. lett.
Harmadikasaink is a legjobbak voltak évfolyamukban,
de őket más negyedikesek is megelőztek, így ők éppen
lecsúsztak a dobogóról.
• A Farkas Gyula Napokon egy komplex versenyre is sor
került, ahol 4. osztályos csapatunk 2. helyezést nyert el.
A csapattagok: Losonczi Dániel(4.a); Führpasz György,
Varsányi András(4.b)
• Április 7. és 12. között került sor hagyományosan Iskolahetünkre. Minden délután tartalmas programokkal vártuk tanítványainkat. Vetélkedőkön, versenyeken mérhették össze tudásukat, ügyességüket ( Vuk vetélkedő,
Olvasási és másolási verseny, rajzverseny; különböző
sportos vetélkedők) . Tánctalálkozón csodálhatták meg
társaik ügyességét. Sőt még szombaton is játszóház, szabadtéri játékok és karate bemutatók várták őket. Olyan
gazdag volt a program, hogy mindent fel sem tudtam sorolni.

Önzetlenül....
Ezúton szeretnénk megköszönni Kaluz Ákos
seregélyesi lakosnak, hogy évek óta gyűjtötte nekünk a papírt !
Időt és energiát nem sajnálva elhozta hozzánk a
papírt, tudta, hogy az iskola kétszer is gyűjt papírhulladékot egy évben.Mi pénzt kaptunk érte, ami
az osztályunké lett.
Köszönjük a segítségét:
Jenei Tímea, Jenei Gyula
a 8.a osztály nevében
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Südi Eszter (4.a)
Őszik Fruzsina (4.b)

Aki eljött – részt vett ezeken , bizonyára jól érezte magát.
Már csak néhány hét van hátra ebből a tanévből. Most még
lehet szépíteni az osztályzatokon, egy-egy figyelmesen, pontosan megírt dolgozattal vagy néhány jól sikerült felelettel.
Ezekhez pedig még jó tanulást kívánok!
Lippainé Bihercz Ildikó
alsós munkaközösség-vezető
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Áprilisban rendeztük iskolánkban a természettudományos tárgyak házi versenyeit, ezt követően legeredményesebb tanulóink a megyei versenyeken vettek részt.
Eredmények:
Kaán Károly verseny házi fordulójának dobogós helyezettjei
5. osztály
1. Csincsi Barbara 5.a és Kiss Tamás 5.b
2. Zsetnyai Dávid 5.b
3. Kulcsár Tamás 5.b és Erdélyi Bíborka 5.b
A megyei fordulón Csincsi Barbara a 11.helyen,Kiss Tamás a
12.helyen végzett. Felkészítő tanár: Oláhné Wollein Erika
6. osztály
1. Muck Patrik 6b
2. Hekkel Bálint 6.b
3. Molnár Dávid 6.b
A megyei fordulón Hekkel Bálint a 6. Muck Patrik a 9. helyezett lett. Felkészítő tanáruk: Krentzné Berta Erzsébet
Teleki Pál földrajz verseny házi fordulójának dobogós helyezettjei:
7. osztály
1. Győri István 7.a
2. Csillag Rebeka 7.a
3. Simon Gréta 7.a
A megyei versenyen Győri István a 2. helyezést, Csillag Rebeka3. helyezést, Simon Gréta 4. helyezést ért el.
8. osztály
1. Luncz Flóra
2. Jenei Tímea
3. Vollein Anett
4. Jenei Gyula
A megyei versenyen Luncz Flóra 4. ,Vollein Anett 5. Jenei
Tímea 6. Jenei Gyula a 7. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk:
Sajtos József.
Herman Ottó biológia verseny házi forduló eredményei:
1. Tóth Dániel
2. Szabó Cintia
3. Benczik Barbara
A megyei versenyen Tóth Dániel a 2. helyezést érte el. Felkészítő tanára: Oláhné Wollein Erika

TERMÉSZETTUDOMÁNY
A Téli madaraink feladatmegoldó verseny döntője május
16-án történt. Májusban került megrendezésre a Téli madaraink feladatmegoldó verseny iskolánkban. 60 csapat jelentkezett ebből 40 kapott meghívást az elért eredmények szerint.
A meghívottak eredményei: a Seregélyesi csapatok közül
a 3.-4. osztály korosztályában:
1. Seregélyesi seregélyek és a Szabadság madarai
2. Gólyák
3. Seregélyesi sólymok
A 6, 7. 8. osztályban:
1. Sárgarigók
2. Királykák
3. Fülemüle csapat
Munkaközösségünk az iskolahét programjaiban is aktívan
részt vett.
A kémia-fizika versenyen minden 7. és 8. osztályból 1-1 csapat alakult.
Eredmények:
1. 7.a
Győri István, Magyar Réka, Simon Gréta
2. 8.a
Czován Eszter, Tóth Ádám, Vollein Anett
3. 7.b
Molnár Eszter, Takács Krisztián, Tóth Dániel,
Szabó Cintia
A verseny szervezését ,lebonyolítását Csorvási Róbert és
Oláhné Wollein Erika végezte.
4. 8.b
Luncz Flóra, Schaffer Dorottya, Molnár Máté.
Munkaközösségünk ez úton is gratulál nekik az elért eredményeikért!

Ha tavasz – akkor matematika-versenyek
Az alsósok (Führpasz György, Varsányi András, Losonczi
Dániel ) a II. helyet szerezték meg. Az 5.-6. osztályosoknál Veres Lúcia, Sörös Evelin, Helbig André csapata I. helyezett lett.
A „nagyok” csapata (Luncz Flóra, Tóth Dániel, Győri István)
pedig II. helyet ért el a március 30-án megrendezett vetélkedőn.
Tanulóink ezután sem tétlenkedtek. Már a következő héten
Kálozra utaztunk egy csapattal (tagjai: Veres Lúcia, Molnár
Dávid, Tóth Dániel, Luncz Flóra ) egy vidám , játékos matematika-versenyre, melyen nem csak a számolni tudást mérték,
hanem logikai feladványokat, rejtvényeket is meg kellett oldaniuk. Iskolánk csapata itt III. helyezett lett.
Április 13-án, pénteken Agárdon rendezték meg a Triáda
versenyt, melyen 12 iskola 240 diákja mérte össze tudását. E
népes mezőnnyel is sikeresen vették fel a küzdelmet iskolánk
tanulói. Nagy örömünkre 3 tanulónk is 3. helyezést ért el:
Führpasz György (4.b) (felkészítő tanára:Szomolainé F. Márta), Tóth Dániel (7.b) (felkészítő tanára: Kovácsné F. Ágnes)
és Nádasi Richard (8.a) osztályos tanuló (felkészítő tanára:
Csorvási Róbert).
Azoknak a versenyző diákoknak is gratulálok,akik most
nem értek el helyezést, hisz a felkészülés során tudásuk gyarapodott, ezt pedig a későbbiekben biztos hasznosítani tudják
majd.
Kovácsné Fett Ágnes
tanár

Ezzel a mottóval álltunk neki már februárban készülődni az előttünk álló versenyekre. Szerencsére mind
az alsósok, mind a felsősök közt több olyan tanuló is
akad, aki szívesen foglalkozik matematikával, hajlandó a tudását másokéval összemérni.
Iskolánk már régóta képviselteti magát a sárosdi Farkas
Gyula-emlékversenyen, mely egy komplex természettudományi verseny: a versenyzőknek ismerniük kell Farkas Gyula
életútját, fizikai, matematikai, természettudományos feladatokat kell megoldaniuk és az egy településről érkező csapatoknak közösen egy jelenetet kell előadniuk.
Mivel igen összetett volt a feladat, sokan segítettek a felkészülésben. Idén Kodály: Háry János című daljátékának egy részét
kellett előadniuk a tanulóknak. A jelenet színre vitelében segítettek iskolánk dráma tagozatos tanulói Majorné Sz.Tünde vezetésével és Molnár Máté trombitajátékával. A jelmezek és díszletek megalkotásában Karkóné L. Marianna és Ferencz Klára
segédkezett. A próbák vidám hangulatban zajlottak, a verseny
kezdetére összecsiszolódott a kis csapat. Az idei évben már 3.
és 4. osztályos tanulókból álló csapat is összemérhette a tudását
a többiekével. Az ő felkészítőik Szomolainé F. Márta és Sajtos
Józsefné voltak. Mindhárom csapatunk derekasan helytállt.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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HELYESÍRÁSI VERSENY
Március 7-én volt iskolánkban a területi Simonyi Zsigmond helyesírási verseny. A következő tanulóink jutottak be a megyeire, amely
Székesfehérváron volt, az István Király Általános
Iskolában. (április 21-én)
5. évfolyamból Csincsi Barbara 5.a, Erdélyi Bíborka 5.b, Molnár Eszter 7.b, Luncz Flóra 8.b
A közép mezőnyben szerepeltek. Gratulálunk!
2012. 02. 28-án rendezték a kálozi szövegértési versenyt. Osztályonként 2-2 tanulóval indulhattunk. Következő eredmények születtek:
•
•
•
•
•

Csincsi Barbara 5.a
Sörös Evelin 6.a
Csillag Rebeka 7.a
Győri István 7.a
Vollein Anett 8.a

I.
III.
II.
III.
I.

Több mint egy évtizede rendezzük meg a
Föld napja hetében e földrajzi nevek helyesírási versenyét a 4. 5. 6. évfolyam számára.
Mindig nagy érdeklődés övezi. Reguly Antal nyomában címmel rendezzük. A verseny tollbamondásból áll, mely általában
egy földrajztudós életét mutatja be és egy nyelvtani feladatlapból állt. Idén a kálozi, sárosdi, seregélyesi, gyerekeken kívül a székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola. és az
István K. Általános Isk. diákjai versenyeztek.
A seregélyesiek közül:
• Südi Eszter 4.a
III.
• Csincsi Barbara 5.a III.
• Erdélyi Bíborka 5.b III.
Gratulálunk!
Május 4-én a Tóvárosi Általános Iskolában voltunk játékos
csapatversenyen. A feladatok Petőfi János vitézéhez kapcsolódtak. Három 5. osztályos tanulónk képviselte iskolánkat:
Veres Lucia 5.b, Szalay Benedek 5.b, Kárász Zsolt 5.a. Ügyesen
szerepeltek.
AZ ISKOLAHÉT egyik délutánján SZÓBESZÉD címmel, játékos nyelvi feladatokat oldottak meg diákjaink. Sokan eljöttek,
jól éreztük magunkat.
Szászi Béláné
munkaközösség vezető

Évtizedek óta részt veszünk a Farkas Gyula-napokon Sárosdon. Arany János költőnk 130 éve halt meg. Az ő emlékének
tisztelegtünk a szebbnél szebb versekkel. 9 tanuló mérette meg
magát, 5 diákunk helyezést is ért el.
•
•
•
•
•

Veres Lucia 5. b
Halasi Vivien 6.b
Simon Gréta 7.a
Vollein Anett 8.a
Jenei Tímea 8.a

I.
I.
III:
II.
III.

Szépen szerepelt még Magyar Réka 7.a, Hüvely Alexandra
7.a, Csillag Rebeka 7.a, Szíj Patrícia 5.b,
Megemlékeztünk a Költészet Napjáról is. Meghívott vendégünk Káliz Sajtos József tanár úr, költő, újság szerkesztő volt.
A műsorban a diákokon kívül felléptek az ÉLŐ ŐSZ nyugdíjas klub tagjai is. Köszönjük aktív részvételüket nekik is és a
szakiskola kollégistáinak is.

Figyelem!

SEREGÉLYES Fő út 194.
Új üzletvezetővel, új árukészlettel,
alacsony árakkal megnyitottuk!
Női, férfi gyermekcipők, szandálok
nagy választékban
Folyamatos árufeltöltéssel,
nyári ruhák érkeznek.

Erdélyi diákok látogatása

Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
Minden héten új árukészlettel!

Május negyedikén a „Julianus” program segítségével a Csíkszeredai Székely Károly Szakiskola 24 fős diák csoportja érkezett az Eötvös József Szakképző Iskolába és Kollégiumba. Május ötödikén megtartott ballagási ünnepélyünk meglepetése a
két-pár csíki székely ruhába öltözött diák volt, akik a csoport
nevében ajándékot adtak a ballagó osztályoknak és szalagot
kötöttek zászlónkra (több kép: seregszaksuli.hu). Az ezt követő négy nap alatt ismerkedtek a környék nevezetességeivel,
történelmével.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Nyitva tartás::
Hétfőtől péntekig: 8:00–16:30,
szombaton: 8:00–12:00 óráig,
vasárnap: zárva.
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Változások
a szakképző iskolában
A tanév vége felé, az új tanév közeledtével megkérdeztük Butola Zoltánt, a szakképző iskola
igazgatóját, milyen változások történtek az intézményben az elmúlt időszakban, s mi várható
a továbbiakban?
– Az intézmény 2012. január 1-jével állami fenntartásba került, a Fejér Megyei Intézményfenntartó Központ
látja el ezt a feladatot. Elnevezésünk is változott, Fejér
Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium a
hivatalos nevünk. Jelenleg zajlik az igazgatói pályázat,
én magam újra pályáztam, de csak nyárra derül majd
ki, mi lesz az eredmény.
Az bizonyos, hogy a hagyományos 2 + 2 rendszerű mezőgazdasági gépész és 2 éves növénytermesztő gépész szakmunkás osztályainkat újra indítjuk,
csakúgy, mint az ugyancsak 2 éves hegesztő képzésünket. 2013-tól viszont várhatóan minden induló
szakmunkásképzési célú osztály 3 éves képzési idejűvé válik.
A szakközépiskolai oktatásban bevált a rendvédelmi
irányultságú osztály, emellett informatikai és – ha lesz
még pótjelentkezés – környezetvédelmi szakmacsoportos osztályt is indítanánk.
– Úgy hallottam, változik a levelező oktatás…
– Igen, az érettségi vizsgára felkészítő, levelezős szakközépiskolai oktatást tovább folytatjuk, de a három
éves időtartamot két évesre csökkentjük. Így péntek
délutánra és szombati napokra szervezett oktatásra
várjuk a jelentkezőket.
– Sok távoktató és levelezős képző intézmény jelent
meg mostanában, s fél év, egy év alatt ígérnek érettségi bizonyítványt…
– Ez nem egyszerű ügy. Én még nem láttam olyan
kiadott érettségi bizonyítványt, amelyet két éves oktatásnál rövidebb idő alatt szereztek meg. A két év
is nagyon feszített munkát igényel. Távoktatás? Javasolom, próbáljon meg egyszer távoktatásban matematikát, fizikát vagy idegen nyelvet tanulni! Én
mindenkinek azt tanácsolom, alaposan nézze meg,
hova iratkozik be, pl. van-e az érettségire felkészítésre, a vizsgáztatásra engedélye a képzőnek, milyen
(munka?) napokon hirdeti az oktatást. S persze, számolni is kell. Lehet, hogy pl. havi 30 ezer Ft, azaz 360
ezer Ft-ért van már, ahol egy év alatt bizonyítványt
ígérnek, kérdés, hogy a végén megkapják-e? S kérdés,
hogy milyen egyéb költségeket találnak még ki majd
menet közben stb. Nálunk félévente számoljuk ezt a
30 ezer Ft-ot, elosztva havi kb. 5 ezer Ft. Tehát a két
év alatt kb. 120 ezer Ft a térítési díj, de aki teljesíti a
követelményeket, azok a hallgatók bizonyosan megkapják nálunk a bizonyítványukat. Mint az elmúlt
évtizedekben már annyiszor. S akik jól tanulnak, az
ő számukra kedvezmények vannak, tehát az említett
összegnek akár a felét is elengedjük.
– Igazgató Úr! Köszönöm a beszélgetést.

ÓVODAI hírek
A tavasz mindig programok sokaságát, pezsgő,
eseménydús időszakot jelent az ovisok számára.
Április végén vendégül láttuk a sárosdi, az abai, és a
szabadegyházi kolléganőket, akik megnézték új óvodánkat. Hagyományőrző nevelési programunk bemutatásaként a nagycsoportosok néptánc, illetve népi
játék összeállítást adtak elő, majd Kissné Hekkel Mónika megtáncoltatta a felnőtteket is.
Nagy örömünkre sokan eljöttek községünkből az első majálisra, amit a „színes ovi” udvarán tartottunk. A gyerekeket
ugrálóvárral, vattacukorral, lufi hajtogató bohócokkal, arcfestéssel, és vidám ügyességi játékokkal vártuk. Nagy sikere
volt az anyukák által sütött, és az óvoda konyháján megtöltött palacsintáknak is.
A legkisebbek kivételével minden csoport ünnepség keretében köszöntötte az édesanyákat és a nagymamákat.
Nevelési programunk másik kiemelt területe a környezeti
nevelés, idén is ennek jegyében vittük kirándulni óvodásainkat. A kiscsoportosok a Budakeszi Vadasparkban, középsőseink pedig a Veszprémi Állatkertben jártak. A nagycsoportosok Budapestre mentek, ahol a Természettudományi
Múzeum immár XXI. századi interaktív kiállításait láthatták, majd a testvér óvodánkban elfogyasztott ebéd után a
Tropikárium varázslatos világát ismerték meg.
Megkezdődött a nagycsoportosok közvetlen felkészítése az
iskolakezdésre. Annak érdekében, hogy ez zökkenőmentes folyamat, és ne félelmetes változás legyen a gyermekek számára,
ellátogattak óvodánkba a leendő elsős tanító nénik, a nagycsoportosok pedig „ iskola nyitogató” délutánon vettek részt.
Zölei Józsefné
óvónő
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

ISKOLAI HÍREK
9

2012. május

Művészeti tagozat hírei
A második félév is programok sokaságától volt mozgalmas. A félévzáró vizsgák nyilvánosak voltak, a szülők és érdeklődők is megtekinthették a gyerekek vizsgaelőadását.
Idén második alkalommal rendeztük meg a megyei népdaléneklési verseny területi fordulóját. Hetven hangszeres, csoportos és szóló énekesünk volt. Hangszerkíséretes csoportos
kategóriában továbbjutottunk a megyei döntőbe, melyet Abán
rendeztek meg. Ott ezüstminősítést kaptunk. Nagyon hasznos
délelőttöt töltöttünk ott el, mert rengeteget tanulhattunk a fellépő gyerekektől, és felkészítő tanáraiktól.
Idén is jöttek a négykezes zongoradarabokat játszó gyermekek hozzánk. Harminc páros zongorajátékát élvezhettük.
Bejárták az új művészetis szárnyat, és sóvárogva nézték az új
műhelyeket. Reméljük máshol is lesz lehetőség rá, hogy bővüljön, szépüljön az iskola, fejlődjenek az oktatási körülmények.
A sárosdi fúvóstalálkozó is gyarapította programjaink sorát.
Nyolcvanöt gyermek, 34 produkcióját láthattuk. Idén kilencedik alkalommal rendeztük meg.
Dr Koháry György – nyugdíjas orvos-és Borombovits Magdolna – Ausztráliából hazatelepült-festőművészek tárlatai
voltak láthatóak a második félévben egy- egy hónapig a felsős aulában. Ők nemcsak kiállították a képeiket, hanem a
művészetis gyermekeknek egy-egy képzős foglalkozást is tartottak. Köszönjük mindkettőjüknek.
Húsvét közeledtével kézműves foglalkozást, húsvéti ajándék
készítő délutánt tartottunk az egész iskolának.
A tánctalálkozót is megtartottuk. Szerencsénkre éppen elkészült a felújított Művelődési Ház. Szép programmal avattuk,
háromszáz táncoló gyermek verte fel a port a régi színpad
deszkái közül. Mi, az idén egy magyar népmesét dolgoztunk
fel, zenés, táncos drámaként. Nagy sikere volt. Ezúton köszönöm meg a kedves szülőknek, hogy a vendéglátásban oly sokat
segítettek minden alkalommal.
A képzőművészeti pályázatokon sok- sok eredményünk született. Szerelemes madarak c. pályázaton, Liszt Ferenc pályá-
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zat,- Csincsi Barbara, Tóth Dániel, Gondi Babara. Folyamatosan küldjük a pályaműveket, zajlanak a versenyek.
Összegzésképpen szeretném elmondani, hogy 135 fő tanul
a művészeti tagozat négy művészeti ágában heti négy órában.
Az előzetes igényfelmérések szerint jövőre többen lennénk. A
nagyobb, és hagyományos rendezvényeinken 700 gyermeket
láttunk vendégül. A kezdetektől elindított hagyományteremtő
programjainkat megtartottuk, s szeretnénk jövőre is. Minden
évben van olyan továbbtanuló gyermekünk, aki valamilyen művészeti jellegű iskolában folytatja tanulmányait. Eredményes és
fárasztó évet tudhatunk magunk mögött. S hogy mi lesz jövőre?
Mielőbb szeretnénk már végre tudni. Reméljük, hogy nem szűnik meg a művészeti tagozat, hiszen a szülők és gyermekek erős
óhaja ez.
Mogyorósi Gyöngyi
művészeti tagozat vezetője
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Színház az egész világ
Ha Kondász Reni nevét hallom, mindig egy csendes, halk
szavú, szolid, munkájára igényes, kedves tanítványom jut
eszembe. Fogalmazás dolgozatait, írásbeli munkáit jó volt
javítani. Mint közösségi emberre mindig lehetett rá számítani.
Milyen ma Kondász Renáta?
Ugyanolyan, mint volt. Talán kicsit magabiztosabb és céltudatosabb lettem, ami ehhez a pályához elengedhetetlen.
Ugyanakkor a színészek nagyon érzékeny emberek, és ez sajnos rám is igaz. Nehezen viselem a kudarcokat.
Nyolc éve ballagtál el tőlünk az általános iskolából. Hol
folytattad tanulmányaidat?
Az általános iskola után Székesfehérváron tanultam tovább a
Vasvári Pál Gimnázium német speciális osztályában. Nagyon
nehéz volt az a 4 év, főként azért,mert a reál tantárgyakra fektetettek nagy hangsúlyt, én azonban a matekkal, fizikával és kémiával sosem voltam jó barátságban. Ma már büszke vagyok
rá, hogy odajártam, és jó eredményeket értem el. Érettségi után
felvételiztem a Vörösmarty Színház tanodájába, ahol aztán 3
évig tanultam a színészmesterséget, és 2011 júniusában sikeres
vizsgát tettem a Színészkamara előtt. Emellett a Veszprémi Petőfi Színházban elvégeztem egy színpadi show tánctanfolyamot.
Mikor döntöttél a színészi pálya mellett?
Igazság szerint pici koromtól szerettem szerepelni, már az
óvodában és az iskolában is folyton én énekeltem és mondtam verset az ünnepségeken. Amíg a többiek izgultak, én szerettem, ha rám figyeltek. Azt hiszem, itt kezdődött minden.
Sokat jártam színházba, az előadások után otthon mindig eljátszottam, amit a színpadon láttam. Egyszer, karácsony előtt
a családommal elmentünk egy zenés előadásra, ami annyira
elvarázsolt, hogy utána már nem volt kérdés: én is ezt szeretném csinálni, semmi mást! Így jött a Hair és az Aida, amikben
statisztálni és táncolni kezdtem.
Eddigi szerepeidről szeretnénk hallani. Melyik a kedvenc
szereped? Miért?
Mivel tavaly végeztem és pályakezdő vagyok, még nincs túl
sok szerep a hátam mögött. Tavaly a színészvizsgánkon Molnár Ferenc: Az Ibolya című művét adtuk elő, amiben én alakítottam a főszereplőt, Sobri Ilonkát. Ő egy tanulatlan, butuska lány, aki felmegy Pestre és eldönti, hogy színésznő lesz. Ő
az, akin nevetnek a nézők, mégis mindenki a szívébe zárja.
Nagyon jó rá visszagondolni, már csak azért is, mert kiváló
minősítést kaptam a játékomra a Színészkamarától. Szeretem
Osztrovszkij: Vihar c. művében Glását alakítani, mert ez az
első igazi, önálló nagyszínházi szerepem.
A kedvencem mégis egy negatív szerep volt, amit egy vizsgánkon adtunk elő. Egy gonosz házvezetőnőt játszottam, és nagyon
élveztem! Negatív szerepet mindig sokkal jobb játszani!
A Pelikán Teremben Shakespeare Romeo és Julia c. darabjában Juliát alakítod. Mennyire áll hozzád közel ez a
szerep?
Nem a szokványos Rómeó és Júlia előadásról beszélünk,
itt beavatjuk a nézőt a játékba, a részesévé válik. A közönség
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soraiból kerül ki Paris, ők mondhatják meg milyen magasan
legyen Júlia erkélye, és még sorolhatnám. Mivel nincs igazi
jelmezünk és díszletünk, nehéz helyzetben vagyunk. Ha játékunk nem ragadja magával a kamaszokat, unják az előadást,
és akkor már nagyon nehéz végigcsinálni. Főként középiskolásoknak készült, nem a leghálásabb közönségtípus. Van, hogy
végigbeszélik, vagy interneteznek közben. Így nehéz szerepben maradni. Júlia szerepe nem áll hozzám túlságosan közel,
teljesen más, mint én. Amennyire lehet, és engedi a rendező, a
magam képére próbálom formálni. Fárasztó szerep, megvisel
lelkileg egy –egy előadás.
Hogyan készülsz egy-egy szerep megformálására?
Először is megkapom a szövegkönyvet, megtanulom a szövegemet. Ekkor még semmit nem tudok arról, hogy a rendező
milyennek képzeli el a karakteremet. Egy darab próbafolyamata általában 6 hétig tart, eközben folyamatosan formálódik
a szerep, a rendező elmondja, milyennek akarja látni, én pedig
azon dolgozom, hogy az instrukciók „jól álljanak rajtam”, belőlem jöjjenek. Otthon sokat gondolkozom a szerepen, gyakorlok, és ötleteket viszek, amit vagy beleépítünk, vagy nem.
Ha lehet, akkor kutakodom a szerepről, könyvekben olvasok
az adott kor után.
A nagy elődök közül gondolom vannak példaképeid. Ki az
akit példaképednek tekintesz?
Nem példaképnek nevezném őket, sokkal inkább olyasvalakiknek, akiktől érdemes tanulni , miközben nézem őket
a tv-ben, vagy egy színházi közvetítésen. Nagyon tetszik
Szerencsi Éva (őt sajnos már csak felvételről láthatom) Piros Ildikó és Vándor Éva játéka, mert természetes, belülről
jövő, egy percig sem érzem azt, hogy színészkednek, szerepet játszanak. Az újabb generációból pedig Polyák Lilla
a Madách Színház művésze az, akit csodálok a játéka és a
hangja miatt.
Vannak szerepálmaid?
Természetesen, ráadásul ahogy jobban belekóstolok a színészkedésbe, egyre több.
Nagyon szeretném eljátszani egyszer Anna Kareninát, Lady
Macbeth-et, Mrs. Danverst a Manderley-ház asszonyából, és
szeretnék sok zenés darabban és vígjátékban szerepelni.
Milyen darabban láthatunk legközelebb?
A következő színházi évadról még nem tudni, az igazgatóválasztás miatt. Ami biztos, hogy a Rómeó és Júliát tovább játs�szuk Pesten, a József Attila Színházban, a jövő évadra megvették a darabot. Továbbra is válogatásokra járok és keresem a
lehetőségeket. Remélem, rám találnak a szerepek!
Magánéletedről mit tudhatunk?
Amikor végeztem a színiiskolával, beköltöztem Székesfehérvárra, mert sokkal könnyebb onnan előadásokra és válogatásokra járni. Most a párommal élek, akivel 3 éve vagyunk
együtt. Sokszor nehéz, hogy nincs mellettem a családom, főleg
amikor nem kapok meg egy-egy szerepet. Hiányoznak, még
akkor is, ha Seregélyes nincs is messze. Sajnos, kevés időm
van, ritkán tudok hazamenni. Van, hogy az egész napot a színházban töltöm!
Mit is kívánhatnék? Kívánok jó szerepeket, sok-sok
tapsot!
Köszönöm, én is erre vágyom!
Krentzné Berta Erzsébet
tanár
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Avatás
Rovás-írásos helység névtábla avatás volt a falu Sárosd felőli
bevezető szakaszán május 18-án. Az eseményt a Jobbik Magyarországért Mozgalom helyi szervezete szervezte és hívta
meg a falu lakóit.
Vendég volt és a táblát fölavatta: Szegedi Csanád, a Jobbik
alelnöke, Európa Parlamenti képviselő.
A rovás-írást jobbról balra kell olvasni. Ennek könnyítésére
közöljük a rovás-írás ABC-jét.
-ke-

Palántavásár
Ismét kapható májustól
többféle palánta,
paprika, paradicsom,
stb.
Schöffer Ferenc,
Seregélyes, Bocskai u. 51. Tel.: (22) 447-375
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Képmentés
1980-ban készült ez a fotó abból az alkalomból, hogy az Alkotás Mezőgazdasági
Termelőszövetkezet irodai dolgozói – szabadnapjukon, társadalmi munkában – udvartakarítást, virágosítást végeztek munkahelyi környezetükben. Kik láthatók a képen?
Első sor, balról jobbra: Lovasné Kati,
Györökné Annuska, Galamb Annuska /
Tiffingerné/, Fischerné Éva, Fischerné Marika. Előttük ül: Györéné Marika
Második sor: Háziné Júlia, Szommerné
Marika, Vida Pista, Horváthné Erzsike,
Kissné Klára, Kissné Judit.
Állnak: Dr. Jelasity István, Füléné Rózsika, Horváth János, Bauer József, Pócs Ildi
és Juhászné Juci.
„Sajnos, a képen láthatók közül nyolcan
már nincsenek közöttünk” – mondta Kissné Sziládi Judit, akinek köszönjük a régi
képet.
-ke-

Ismét gazdagabbak lettünk
Megjelent Imre Ferenc seregélyesi születésű Kláris nívódíjas költő hetedik
verses kötete „Élethozadékok” címmel.
A költő véleménye szerint az utolsó - A kötet 104 verset és 204 szonettet tartalmaz,
melyek szebbnél szebbek. A kötet ismét dr. Sallay Mária (szintén seregélyesi születésű)
szaktanácsadó ajánlja, aki a költővel együtt vállalja, hogy „Remélem, minden kedves
olvasó talál a hangulatának megfelelő verset a kötetben!”
Imre Ferenc az „Utószó” című részben megfogalmazta a versek írásánál saját magával
szemben támasztott követelményeket, melyekből csak egyet idézek:
„Megszólítsak, ítéljem el a bűnt, mutassam meg a szépet, adjak reményt.”
Az alábbi verse is a most megjelent kötetben található, mellyel mindnyájunkat megszólít, nemcsak Anyák Napja alkalmából.
(A kötet megvásárolható a nyugdíjas klubban!)
Oláh Jánosné
Klubvezető

A seregélyesi „Kaszap István” Katolikus Karitászcsoport közleménye:
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit

a

június 2-án, szombaton délelőtt megrendezendő

ingyenes ruhaturira és a némi
aprópénzt igénylő

bolhapiacra,

melynek bevételét a rászorulók megsegítésére fordítjuk.
Az esemény tehát június 2-án.-án
9:00 és 12:00 óra között kerül megrendezésre.
Rossz idő esetén pedig június 16-án rendezzük meg.
Helyszín a Katolikus templom udvara.
					Köszönettel: a Karitászcsoport!
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Szeresd és féltsd!
Májusi szél, virágillat,
az anyákat megsimogasd!
Orgona és kéknefelejcs
arra biztat, mindig szeresd!
Ne felejtsd el köszönteni,
kezét a kezedbe venni.
Szeretettel, tisztelettel
csókot adni két kezére.
Megköszönni az életet,
s azt, hogy emberré fölnevelt.
Fájdalmában, s örömében,
csillag vagy a két szemében.
Kit karoddal, úgy ölelj át
mint a virág fogja szirmát,
Legyél gyengéd, és figyelmes,
legyél hozzá mindig kedves!
Szeresd és féltsd, amíg látod,
legyen Ő élő virágod!
Tavasz fényében világod,
elmenőben a mécs lángod.
Sírnia érted ne kölljön,
napkeltedben
gyönyörködjön.
Szeretete benned nőjön,
napnyugtában is köszönjön.
Imre Ferenc

2012. május

Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)

… Ezen a frontszakaszon is a 4. szovjet gárdahadsereg csapatai álltak szemben, és támadták a 6. német hadsereg itt jól befészkelt egységeit. A börgöndi
repülőtéren ekkor már nem, de a Fehérvár sóstói repülőtéren még aktívan működő repülő egységek tartózkodtak. Az oroszok gyalogsági támadását a német
védővonal a falun kívül könnyedén megállította. A
rengeteg orosz nem tudott áttörni a gyalogosan védő
németeken, még óriási emberáldozat ellenére sem,
hanem állóháborúra kényszerültek 12-13 napon keresztül, egészen dec. 20-áig. Ágyútüzet ritkán, aknavető gránáttüzet gyakran, géppuska, golyószóró és
puskatüzet szinte állandóan lehetett távolról hallani.

… Dec. 9-én téliesen hideg napsütéses reggelre ébredtünk.
Kint az állatoknál és bent a lakásban mindenki tette a maga dolgát, amikor két orosz katona egy kétlovas hordós lajtos kocsival
beállított hozzánk, és a hátsó udvarban a disznóól előtt „parkoltak le”. A lajtként szereplő hordóban – ami legalább 200 literes volt – jófajta bort hoztak magukkal, valószínű az Aligvári
pincék valamelyikéből. Ennivalót kértek és edényt, amelyben
bort hoztak a csapra ütött hordóból az asztalra. Anyukám hamarosan ínycsiklandozó illatú kolbászos tojásrántottát készített
nekik vagy 20 db tojásból. A két orosz jól megtermett, szőkés
rövid hajú, középkorú ember volt, akik, - legalábbis nekünk nagyon úgy tűnt -, hogy a saját elképzelésük szerinti háborújukat
játsszák el, és élik át. Ahogy az étel készen lett, hatalmas étvág�gyal estek neki, s a jókora adag rántotta finom puha kenyér és
savanyú uborka társaságában majdnem mind eltűnt a torkukban. Közben jókat húztak az általuk behozott borból, melyből
a férfijainkat is szívesen kínálták, hiszen volt belőle bőven, és
ha kiürült az edény, hoztak be ismét. Hirtelen repülőgépzúgást
hallottunk, ezzel egy időben rettenetes csattanás, az épület recsegése, a falak és mennyezet mozgása következett. A füsttől,
a koromtól és hatalmas portól alig láttunk valamit. Valaki elkiáltotta: ki az udvarra azonnal! Rohantunk is, ahogy az ajtón
kifértünk, közben anyukám beszaladt az első szobába a kis pólyás Mártikáért, és vele futott utánunk. A csöppség sírásra görbült szája nem mozdult, de nem mozdult az egész kis teste sem.
Hosszú pillanatokig nem is lélegzett, légnyomást kapott, és ettől
merevedett meg az egész kis teste. Anyukám élesztgette, rázta,
míg végre megmozdult, és kapkodó lélegzetet vett a kicsike, és
elhaló hangon elkezdett sírdogálni.
Ahogy kiértünk az udvarra, megpillantottuk a második gépet is, amely szintén mélyrepülésben közeledett az Aligvári
felől. Ahogy közeledett, éppen láttuk kioldani és zuhanni a
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második szép, testes bombát, majd becsapódni a református
templom D-i oldalába. Pár nap múlva aztán sikerült meglátnunk a robbanás következményeit, a szétvágott kórus
karzatot és az orgonát. Ezek a bombák, amelyeket a német
Fokewulf gépek a hasuk alatt cipeltek, 200-250 kg-osak voltak általában.
… Dec. 16-19. között megélénkült körülöttünk az élet. A
katonák lázas munkába kezdtek, az Új utcai és Ötházi kertek
Új utca felőli legmagasabb részén hatalmas gödröket ástak,
ágyúnak és valami másnak való tüzelőállásokat készítettek.
1944. dec. 19-én aztán benépesültek a lőállások. Az ágyúk
mellett a teherautók platójára szerelt sorozatvetők, katyusák,
más néven Sztálin-orgonák is voltak szép számmal betelepítve a gödrökbe. Ugyanígy telerakták tüzérséggel az Új utcán
túli nagyföldeket, a kanális-part melletti kerteket, valamint
a falu és Szőlőhegy közötti földeket is. Erről mi csak akkor
győződtünk meg, amikor aztán megszólaltak, és okádták a
tüzet, a lövedékeket magukból Fehérvár felé.
Ez történt 1944. dec. 20-án reggel, mikor is szörnyűséges
ágyúdörgés, süvöltés és vijjogás ugrasztott ki az ágyból. Mivel
régóta felöltözve, ruhástól fekszünk le aludni, így csak a cipőt
és nagykabátot kellett magunkra kapnunk, és máris az udvaron voltunk. A hajnali sötétségben körös-körül mindenütt a
torkolattüzek hatalmas, villogó fényei, a sorozatvető katyusák
felhők aljáig tüzes csíkot húzó rakétáinak fényei, a földet dübörögtető, fülsiketítő morajjá sűrűsödött ágyúdörgések töltötték be a levegőt.
Félelmetes, de egyben gyönyörű látvány volt ez, amit nem
lehet elfeledni sohasem. Így éltük meg mi, gyerekek és az
asszonyok életünk egyik legnagyobb tüzérségi támadását.
Hála Istennek, az volt a jó az egészben, hogy ennek a kiinduló pontjában voltunk, és nem a célpontjában, mint ahogyan
később, 1945. márc. 6-án hajnalban, a falut ért német pergőtűz esetén.
A tüzérségi pergőtűz harminc percig tartott, és bevezetője
volt a német védővonal, a „Margit-vonal” elleni támadásnak
a Dunántúlon, melynek része volt a Székesfehérvár előtti védővonal is.
1944. dec. 20-ától négy napon keresztül folyt az ádáz, öldöklő csata a 4. szovjet gárdahadsereg és a 6. német hadsereg katonái, egységei között. Súlyos harcok közepette 22-én éjszaka
a Fehérvár sóstói repülőteret, majd 23-án egész napos véres
csata és utcai harcok után a németek feladták a várost is. Az
oroszok nagyon súlyos emberveszteség árán (egy halott német
katonára nyolc-tíz halott orosz katona esett), december 24-én
reggel elfoglalták a várost.
(Folyt. köv.)

dr. Nagy Péter Seregélyes területére jogosult magánorvos 2012-ben az alábbi időpontokban és helyen végez veszettség elleni összevezetett eboltást:
június 2., szombat

Szőlőhegy bolt udvara 08:00-10:00 óráig
Seregélyes Polg. Hiv. udvara 10:00-12:00 óráig

pótoltás
június 9., szombat
Seregélyes Polg. Hiv. udvara 08:00-12:00 óráig
Megjegyzés: a felsorolt időpontok a helyi újságban történt megjelenés előtt mind a hivatallal, mind dr. Dombóvári István állatorvos kollégával egyeztetésre kerültek.
Tisztelettel,
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Hasznos beszélgetések, Anyák Napi majális
2012. május 9-én a Fehérvári Civil Központban vettünk részt a Kor – Határtalanul című Kerekasztal –
beszélgetésen. Nagyon baráti beszélgetés volt, melynek
moderátora a mindenki által kedvelt és Tisztelt Endrei
Judit, régi Tv bemondó volt.

ebéd. Kb. 14 óra tájban sétára indultunk a Gaja völgybe. A nap
színvonalát nagymértékben emelték a kézművesek, irigylésre
méltó kézügyességről tettek tanúbizonyságot gyönyörű portékájukkal.
Megint egy csodálatos napot töltöttünk együtt több mint
kétszázan. Szólt a zene, roptuk a táncot, hát ezek a „fiatalok”.
Sándorné Magdika
„Élő Ősz” Nyugdíjas klub vezető

Meghívott vendégei elismert szaktekintélyek voltak, Dr.
Rápolthy Ildikó reumatológus, Kurdics Erika életvezetési tanácsadó, Pivityi Éva szín- és öltözködési tanácsadó. Mind a
hármójuktól olyan hasznos tanácsokat hallhattunk, amit érdemes megszívlelni és véghezvinni.
Köszönjük a Kor – Határtalanul Egyesületnek, az Életet az
Éveknek Nyugdíjas Szövetség Fejér megyei Szervezetének és
az Esélyek Házának, hogy megtiszteltek bennünket meghívásukkal és egy csodálatos délutánt tölthettünk el együtt.

Meghívó
Kedves seregélyesi nyugdíjasok – akár klubtagok, akár nem – szeretettel hívunk és várunk
2012. június 14-én 10 órára a Pelikán-ház Erdei
Iskolától induló túrára.

Anyák Napi majálist és kulturális seregszemlét tartott a
Nyugdíjas Szervezetek Életet az Éveknek Fejér megyei Szövetsége a bodajki Falutáborban. A nap házigazdája és a főműsor
adói a móri kistérség nyugdíjasklubjai voltak. Rubina Sándor
a Életet a Éveknek Országos Szövetség Dunántúli alelnöke,
Fejér megyei elnök nyitotta meg az ünnepséget. Ezt követte
a Bodajki Törpe Óvoda óvodásainak könnyeket fakasztó műsora közben Horváth Dánielné Marika a seregélyesi Élő Ősz
Nyugdíjasklub tagja pacsirta hangjával egy csodálatos anyák
napi éneket adott elő. Köszöntőt mondott Almádi István Bodajk polgármestere, Márton Zoltán az Esélyek Háza igazgatója. A kistérség szinte minden településének polgármestere
megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.
Rácz Alajosné Ancsa a nyugdíjasklub kistérségi vezetője
köszöntötte a megjelenteket, és ezt követően megkezdődött a
műsor. Hát csak azt tudom leírni róluk, hogy az egyik szép,
a másik szebb, jobb – még jobb, színesebb, fergeteges és szívhez szóló volt. Tizenhat fellépő csoport szórakoztatott bennünket. Volt tánc, ének, kórus, vers és mind – mind a javából.
Képviseltette magát: Bodajk, Bakonycsernye, Mór, Isztimér,
(Tóth Gyula egy gyönyörű verssel), Iszkaszentgyörgy, Soponya, Ráckeresztúr, Jenő (Mezei Zoltán egy szintén szép verssel), Zámoly, Pákozd. Nagyon jól szórakoztuk. Finom volt az

A túraverseny az „Életet az Éveknek” Fejér megyei szövetsége, a Seregélyesi Élő Ősz nyugdíjasklub, a Pelikánház Erdei Iskola és a Seregélyesi Önkormányzat támogatásával jöhetett létre.
A túraversenyt országos szinten hirdettük meg, és bízunk abban, hogy sikeres lesz.
5 fős csapatokkal indul a verseny 2,5 km-es és 5 km
hosszú túrákra Seregélyes területén és a Dinnyési Fertő peremén a madárdal tanösvényen.
Aki nem túrázik az sem fog unatkozni, mert az Erdei
Iskolában kiállítások, bemutatók lesznek.
A túrázók ingyenes ebédet kapnak, és minden kedves
résztvevő megtekintheti a fellépő nyugdíjas kultúrcsoportok műsorát.
Lesz zene, tánc, nótázás, minden ami simítja a ráncokat.
Eredményhirdetés kb. 16 órakor.
Jelentkezni lehet: Oláh Jánosné klubvezetőnél.
Telefonszám: 447 – 205 vagy 06/30-346-00-33
E-mail: marika.olahne@gmail.com
Aki szeretne kellemesen és vidáman eltölteni egy napot
az jelentkezzen, jöjjön, mi várjuk.
Szervezők

„Te rongyos élet…”
Musical és operett est volt a fölújított művelődési ház színháztermében.
Az ifjú tehetségek között seregélyesi kislányt is láthattunk: Horváth Sárát,
aki a többiekkel együtt elbűvölte a közönséget gyönyörű
hangjával. Közreműködtek még
a Veszprémi Anaconda Akrobatikus Rock’n Roll Klub táncosai.
Nagy siker és jó hangulat volt,
a közönség többször is visszatapsolta a fellépőket.
-keSEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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A „DIPLOMÁSOK”
Adósak maradtunk községünk rubin és aranydiplomás pedagógusai
munkásságának közlésével. Ebben a
lapszámban próbáljuk pótolni.
Szendi Laci bácsi a mai Szlovákia területén született Tany községben 1918-ban.
Előbb tanítói, majd matematika-fizika
szakos tanári diplomát szerzett. Életét,
pedagógusi életpályáját a hűség jellemezte. Feleségével, Mikes Margittal /Macu
néni/ 1944-ben kötött házasságot, melyben két gyermeket neveltek. Szakmai
ismerete, elhivatottsága legendás volt.
Szigorú, de emberséges pedagógus hírében állt. Emlékszünk egyenes tartására,
határozott megjelenésére, karizmatikus
megszólalásaira. Magas szintű szakmai tudása, tapasztalata, kreativitása,
embercentrikussága elismeréseként járási szakfelügyelő lett. Munkájának legnagyobb elismerése ez volt. Személyisége és
emberi tartása sokunk számára példaértékű lehet. Jó volt a diákjának lenni!
Minden bizonnyal Ő az ország egyetlen
még élő, utolsó kántor-tanítója.

Magánút
Ha az ember szeret levegőn lenni, elindul jól bejáratott cipőjében egy földúton. Megyek át Csiribpusztára a szerelmesemhez. Szabad átmenni, mint
ahogy a tengeren is szabad átmenni, mint ahogy a szomszédos országokba
is szabad menni.
Közvetlenül az út mellett egy szép méhkaptár, működés közben, szorgalmas állatokkal. Enyhe félelemmel haladok, hiszen ahogy jöttem, zümmög a táj, mondhatnám azt is, egészen élvezetes hallgatni. Csacsifogat jön
mögöttem, felvesz a kocsis. Kövek, száraz, poros út, kavicsok a kocsikerék
alatt, fenn a bakon dülöngélünk. Kisfia és kislánya meg én is a kőkorlátos kanyarnál leszállunk, hogy a szamarak könnyedén átvigyék a kocsit
a sártajtékon. Utána megint száraz az út. Én már nem ülök vissza, mert
én másfelé megyek. Lassan, de biztosan beérek Csiribpusztára, az utcán
csak úgy egyedül egy tyúk, szeretőm diót tör az udvaron, körülötte kotkodálás, slaug. Némi vihánc utána megtárgyaljuk a földtulajdonosok és
a bozótosból előbujkáló vadállatok témáját. Majd a vadászt említi olyanformán formailag, mint most hozom, hogyaszondja: Szegény milliárdos
vadász majdnem elnémult, amikor puskája távcsövébe nézvést nyugodtan
pásztázva a tisztást, egyszer csak egy békésen pingáló festőművész került
a látótérbe.
Mit tehet ilyenkor a vadász, hogy ne káromkodjon? Meg kellene egyezni.
Vagy talán maradjon a jobb félni, mint megnézni egy kiállítást státusz.
Hóbor Magdolna
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Valkányi Erzsébet 1920-ban született, a
mai Szlovákia területén található Csesztvén. A Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézetben szerzett tanítói oklevelet 1940-ben. Csikéria, Hajmáskér, majd
Városlőd után került iskolánkba. 1958tól 19 éven keresztül nevelte, oktatta a
seregélyesi gyermekeket. Kicsi, törékeny
termete ellenére mindig határozott, erős
jellemű emberként ismerhettük meg. Tudásával, felkészültségével, pontosságával
mindig fölénk emelkedett. Nagy tiszteletet vívott ki magának.
Horváth Ivánné Erzsike 1962-től tanított a Seregélyesi Általános Iskolában.
Alsós tanítóként kezdte, majd 1976-tól
3 cikluson keresztül volt iskolánk igazgatója. Tanítványai szerették, kollégái
tisztelték, a szülők megfogadták nevelési
tanácsait. Felejthetetlen kirándulások,
vándortáborok, gyalogtúrák teszik emlékezetessé munkásságát. Hosszú ideig volt
iskolánk igazgatója, nehéz körülmények
között virágoztatta fel az iskolát. Képviselőként a szociális- és gyermekvédelmi
bizottság elnökeként is a mások életének
javításán, segítésén fáradozott.
Tevékenységének mottója: „Hivatásod
legyen: élni másokért, s mások boldogságában keresni a magadét”.
/Folytatjuk/
2012. május

VÖRÖSKERESZT HÍREK

2012 május 8-án Községünkben véradás volt, egybekötve a Vöröskereszt Világnapjának megemlékezésével,
melyen az iskolahét keretei között a Nemzetközi, a Magyar és a Seregélyesi Vöröskereszt Alapszervezet alakulását és munkáját mutattuk be kiállítással.
E rendezvény alkalmával az elsősegélynyújtó versenyen részt
vett tanulók bemutatót és oktatást tartottak újraélesztés, kötözés témában, melynek célja, hogy minél többen kipróbálhassák, gyakorolhassák az életmentéshez szükséges ismereteket.
Az ismereti tudást teszt-vetélkedőn is ki próbálhatták. A bemutatónak nagy sikere volt a gyerekek körében, sokan ki is
próbálták a feladatokat, és a véradás folyamatába is betekinthettek.
A véradáson 32 véradó vett részt. Köszönjük a folyamatos
segítségnyújtásukat és számítunk rájuk a továbbiakban is. Továbbra is várjuk a 18 évet betöltött fiataljainkat, ők is ismerjék
meg minél többen ennek a segítségnyújtási formának a lelki
örömét, és életmentő fontosságát.
A véradást támogatta Pallag Zoltán Élelmiszer Bolt. és, a
Seregélyesi Közoktatási Központ. Köszönjük a segítséget!
Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a tanulóknak,
akik az elsősegélynyújtó versenyen is és az iskolai bemutatón
is példásan helyt álltak és a záporozó kérdésekre folyamatos
szakszerű oktatással, bemutatással, gyakoroltatással válaszoltak.
Név szerint: Szabó Cintia, Simon Gréta Sára, Tóth Dániel,
Csillag Rebeka, Láncos Erika, Hüvely Alexandra, Fülöp Roberta. KÖSZÖNJÜK!
2012 május 12. Falunap: a Községi Vöröskereszt Alapszervezet aktív résztvevője volt a falunapi rendezvénynek, gyurmázással, kifestőkkel, virágkosár készítéssel.
Segítők: Kiss Tamásné és a tanulók.
Szűrővizsgálattal: ingyenes vércukor, koleszterin, vérnyomásméréssel, mely mindig hasznos és elég nagyszámban
igénybe is veszik községünk lakói. Ez alkalommal 50 fő vett
részt a szűréseken, az eltérő eredményt mutató résztvevőket
további ellenőrzésre javasolták.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Segítők: Tórizs Mihályné, Horváth Józsefné ápolónők, Zsuppánné Kucsera Mónika védőnő Frank Zsanett gyógyszertári
asszisztens
Támogatók akik az ingyenes szűrővizsgálathoz szükséges anyagokat biztosították:
Szent Johanna Patika és a Seregélyesi
Önkormányzat Képviselőtestülete.
Nagyon szépen köszönjük a támogatást és
a szűrővizsgálatot végzők ingyenes segítségnyújtását.
Arcfestés: nagyon sok kisgyermeknek szerzett vele örömet
Györe Andrea
Köszönjük szépen a segítségét!
Elsősegély bemutató és gyakorló programunkon nagy sikert aratott a tesztvetélkedő, mely elsősegély nyújtási ismereteket, valamint zöldség, gyümölcs kvíz kérdéseket tartalmazott, és lehetőség volt kötözésgyakorlásra is.
Segítők: Simon Gréta Sára, Szabó Cintia, Tóth Dániel, Csillag Rebeka, Láncos, Erika, Fülöp Roberta, Újfalusi Klaudia,
A Vöröskereszt rendezvényét támogatta még a Melódia
Cukrászda, és a Seregélyesi Önkormányzat. Köszönjük a
támogatást, továbbá köszönjük községünk lakóinak, hogy
megtiszteltek minket a részvételükkel. A további programjainkra is szeretettel várunk mindenkit.
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FELHÍVÁS!

Születési értesítő

A Községi Vöröskereszt Alapszervezet várja a szőlőhegyi
lakosok jelentkezését kortól, nemtől függetlenül
az alapszervezet tagjai és vezetősége soraiba!

Örömmel adjuk hírül, hogy első összejövetelünket
megtartottuk és klubot alapítottunk!

Képviseltessék ők is magukat
e nemes célokért küzdő szervezetben!
				
Tisztelettel
				Mohari Istvánné

Születési név:
Születési idő:
Alapító tagok száma:
Klubnapunk:
		
		
		

A Magyar Vöröskereszt Községi
Alapszervezete május 30-án tartotta
beszámoló és tisztújító gyűlését
A taggyűlésen ismertettem a Magyar Vöröskereszt 20102020- ig tartó stratégiáját és a leendő feladatokat, melyek mindig igazodnak a helyi szükségletekhez. Majd beszámoltam a
Községi Alapszervezet munkájáról, programjáról, jövőjéről,
javaslatokat tettem a vezetőség kibővítésére és a megyei küldött megválasztására. A tagság egyöntetűen elfogadta és megszavazta a jelölt vezetőségi tagokat.
Elnök: Mohari Istvánné
Titkár: Kajári Ágnes
Kákonyi Gabriella: vezetőségi tag: akinek feladata a számítógépes kommunikáció a kapcsolattartás és ö lett az egyik
megyei küldött.
Varga Katalin, Szőlőhegy: vezetőségi tag a szőlőhegyi klub
vezetője, a programok segítője, tervezője.
Lendvainé Kovács Katalin, szintén Szőlőhegy: vezetőségi
tag, a szőlőhegyi klub vezetője, a programok segítője, tervezője.
Papné Horváth Tünde: vezetőségi tag, az Elza-majori klub
vezetője, a véradás szervezője és segítője.
Nagy István: vezetőségi tag, a Községi Ifjúsági Klub vezetője
Szeretném megköszönni tagjainknak, hogy segítségükkel
sikerült községünk vöröskeresztes szervezetét megerősíteni és
az új vezetőségi tagoknak, akik évek óta segítették eddig is a
munkánkat, hogy vállalták a jelölést, mellyel még több és még
hatékonyabb munkát tudunk végezni. Sok sikert és kitartást
kívánok a közös munkához.
Tisztelettel
Mohari Istvánné
a községi Vöröskereszt elnöke

„Válaszd az egészséget”
2012. április 12.
9 fő
minden hónapban
a 2. csütörtökön
18 órakor lesz
a Művelődési Házban

Milyen gondolatok hívták életre
a „Válaszd az egészséget”klubot?
Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint napi öt
adag gyümölcs vagy zöldség elfogyasztása szükséges, a
szervezetünk számára nélkülözhetetlen vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek, élelmi rostok és egyéb fontos
anyagok miatt. A létfontosságú hatóanyagokkal megőrizhetjük egészségünket, megelőzhetünk betegségeket. Ma
Magyarországon az ajánlott mennyiség felét fogyasztjuk,
pedig különösen fontos lenne, hiszen egy 2009-es adat
alapján a magyar lakosság közel kétharmada elhízott
vagy túlsúlyos. Sok család súlyos betegségekkel is küzd.
Cseréljük le a „minden bajra egy tabletta” gondolatot
az ókori orvostól, Hippokratész-tól származó szállóigére! „Táplálékod legyen orvosságod, orvosságod legyen
táplálékod.”
Az egészséges életmód feltétele többek között az egészségtudatos gondolkodás és táplálkozás. Együnk természetes élelmiszereket és természetes vitaminokat! Fogadjuk el Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzorunk
gondolatának igazságát, „A vitamin olyan anyag, ami
akkor okoz betegséget, ha nem esszük meg.”

Mi a célja a „Válaszd az egészséget” klubnak?
Hozzunk létre egy egészségtudatosan gondolkodó, élő
közösséget Seregélyesen. Rendszeres találkozásainkon
vidám hangulatban töltsünk el együtt néhány órát. Os�szuk meg egymással ötleteinket, tapasztalatainkat.
Tegyünk és együnk az egészségünkért!

Kiket várunk a „Válaszd az egészséget” klubba?
Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat,
akiknek fontos az egészség, akik szeretik a vidámságot,
a baráti csevegést, jó hangulatot, meglepetéseket.
Herkli Márta		
30-6786693		
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Tollas-szárnyakon
A Seregélyesi Pelikán DSE tollasozói komolyan vették a felkészülést az Országos Diákolimpiai Döntőre.
A jó szereplés érdekében, hogy a különböző versenyhelyzeteket is tudják kezelni, s ne ijedjenek meg egy
idegen ellenféltől, sok versenyen vettek részt.

Márciusban még a szlovéniai Kungotába is elutaztak, hogy
minél jobban felkészülhessenek. Büszkén mondhatom, nem
vallottunk szégyent. Sőt! Akik nem állhattak fel a dobogóra
egy-egy számban, azok is remekül megállták a helyüket. Szlovéniába a 8 fős csapatot szülők is kísérték, s remek hangulat
uralkodott a három nap alatt. El is kelt a sok segítség, mert
volt, hogy egyidőben 4 pályán is seregélyesi gyerekekért kellett
izgulni. Érdemes volt, mert egyéniben a nyolc közé csak egy
emberke nem tudta beverekedni magát, s a párosokat is figyelembe véve összesen ketten maradtak érem nélkül. Az U11-es
lányoknál Kustán Noémi Sándorházy Viviennel (REAC-SISE)
párosban a döntőben 3 játszmás nagy meccsen szorult le a
dobogó legfelső fokáról, s lettek másodikak. Az U11-es fiúknál viszont magyar döntő volt, melyet Nagy Márton a szegedi
Pápai Bálinttal nyert meg a Zsuppán András Oláh Barnabás
kettőssel szemben. Egyéniben pedig András a dobogó harmadik, míg Marci a második fokára állhatott fel. Az U13-asoknál
remekül játszott Molnár Dávid, ám ekkor még érem nélkül
maradt. Remekül szerepelt egyéniben Pánczél Zoli és Molnár
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Marcell is. Nagyszerű játékkal éremesélyes, náluk idősebb
versenyzőket búcsúztattak el a nyolc közé jutásért folytatott
küzdelemben. Sajnos a dobogóra most még nem sikerült feljutniuk, de ők még jövőre is 13-asok lesznek. Párosban azonban megszerezték az egyik dobogós helyet. Bronzérem lett a
jutalmuk. Az U15-ben Rapai Martin nagyon ügyesen játszott,
ám ez a korosztály már rendkívül erős és tapasztalt versenyzőket tudhat magáénak. Így nem sikerült a 8 közé jutás. Ám a
számára sem volt haszontalan a részvétel.
Két héttel a kungotai verseny után, március 23-25, következett a diákság nagy versenye, az Országos Diákolimpiai
Tollaslabda Döntő, amire év eleje óta készültünk. Idén is Salgótarján adott otthont ennek a rendezvénynek. Aki még nem
vett részt, akárcsak nézőként is egy ilyen rendezvényen, el sem
tudja képzelni, milyen frenetikus hangulat uralkodik a lelátókat zsúfolásig megtelt nézőtéren és persze a pályán. Fantasztikus, amikor mind a 9 pályán folynak a küzdelmek, s közben
mindenki bíztatja a kedvencét. Mégsem elviselhetetlen a zaj.
Szinte észre sem veszi az ember.
Hát egy ilyen nagy versenynek voltunk ismét a részesei. Idén
12 általános iskolás és két – a Pelikán DSE-ben edző – középiskolás jutott be a megyei illetve a területi versenyt követően
az országos döntőbe.
A „B” kategóriában induló gyerekek legalább 6 meccset játszottak. Pénteken hármat, majd szombaton kettőt és vasárnap
egyet. Ám volt olyan korcsoport, ahol még ekkor sem volt biztos, kik is lesznek az érmesek. Nekik még a rájátszás következett.
Számunkra nagyon jól indult a verseny, mert a 8 versenyző
közül 4-en veretlenül várták a következő napot. Szombaton a
második fordulóban többen is elszenvedték első vereségüket.
(Volt, hogy egymással kerültek szembe a seregélyesi gyerekek.)
Közben megkezdődött a verseny az „A” kategóriában induló
gyerekek számára is. Az V. korcsoportosoknál Ispán Máténak
szurkolhattunk, aki nagyon erős csoportba került. Mindent
megpróbált, ám a sok kihagyás, betegeskedés hatása nyomot
hagyott a játékán, s így a csoportjából nem került a főtáblára.
A III. korcsoportosoknál magabiztos játékkal Molnár Marci
csoportját nyerve került a főtáblára. Ott azonban 3 játszmában alul maradt a nála idősebb bodajki Brachmann Hubánál.
Így nem jutott be a legjobb négy közé. Pánczél Zolika most
nem tudott olyan összeszedetten játszani, mint Kungotán, s
így a csoportjából nem jutott a legjobb nyolc közé. De ha lesz
kitartása, akkor jövőre minden
bizonnyal más eredményről
számolhatunk majd be. Bár ez
igaz a többiekre is. A II. korcsoportos Kustán Noémi az első
meccsén nagyon megilletődve játszott, s nem csoda, hogy
kikapott. Ám a következő csoportmeccsén remekül helyezte
már a labdákat, s megmutatta,
tud küzdeni is. Ennek ellenére, bár játéka dicséretre méltó
volt, kikapott, s nem szólhatott
már bele az érmek elosztásába. Nem így Nagy Márton, aki
előbb nagy riválisát, és egyben
páros társát győzte le, majd pedig az „ifjonc” kategóriában a
II. és a III. korcsoport „B” kategóriásai közül benevezetteket
győzte le szépen sorban. Így
ő két első helyezést is szerzett
ezen a napon. Rajta kívül egyedül már csak a II. korcsoportos
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Zsuppán András hajtotta
veretlenül álomra a fejét.
Vasárnap a korai ébresztőt
követően (óraátállítás miatt) még mindig 5-en voltak
éremesélyesek. Sajnos közülük ketten nem tudtak élni
a lehetőséggel. Ispaits Viki
(IV. kcs.) a 7. helyen, míg
Oláh Barnabás (II. kcs.) a 9.
helyen fejezte be a versenysorozatot. Viszont András,
Molnár Dávid és Rapai Martin is az eredményhirdetéskor a dobogó legfelső fokára
állhatott. Nagy Marci pedig
megkapta Cserni János örökös Magyar Bajnoktól az
1982-ben megnyert aranyérmét. Miután átvette a díjat, Marcika azt mondta”Ez
olyan, mint a Nobel-díj.”
Szép volt gyerekek, érdemes volt dolgozni, izzadni. Ám a
jövő évi jó szereplésért már most kell elkezdeni a felkészülést,
s ne feledje senki: a tehetség önmagában semmit sem ér, szorgalom és kitartás kell az eredményességhez!
Bár még egy kis lazítás volt az ünnepek és az OB előtt, de
Dávid levezetésként indult a budapesti Klébi Kupán, ahol az
U13-ban csoportját megnyerve a főtáblán ismét összetalálkozott Podhorszky Gáborral, akitől a diákolimpián elszenvedte
egyetlen vereségét. Most azonban 3 játszmában már Dávid
nyert, s így ő jutott a döntőbe is, ahol egy olasz fiút két játszmában győzött le. Így megérdemelten lett az aranyérmes. Ehhez
az eredményéhez is gratulálunk.

a versenyt. Ennek következtében, s mivel nagyon sok volt a
nevező, a szokásokkal ellentétben az összes főtáblás meccset
áttették vasárnapra. Ez pedig ott a helyszínen derült ki. Eredetileg szombaton kellett volna ezeket lejátszani. Mivel nem volt
szállásunk, s minden, a meccset előre hozó kísérlet kudarcba
fulladt, kénytelenek voltunk feladni a további versenyt. Így
este 11 óra tájban kissé keserű szájízzel hazaindultunk. Martint mindenképpen dicséret illeti. Remélem, lesz még alkalma
bizonyítani!
Az U13-as és 17-es korosztály április utolsó hétvégéjén Pécsett döntötte el az Országos Bajnoki cím sorsát. Ekkor már
tudtuk, hogy Molnár Marcinak a lehető legnehezebb a sorso-

Most már tényleg jöhet az OB!
Április második hétvégéjén, 14-15-én,
Debrecenben rendezték meg az U11-es és
U17-es korosztály számára az Országos
Magyar Bajnokságot. Korán kellett kelni, hisz az út több mint 3 órát vett igénybe. Sajnos nem tehettük meg, hogy ott
aludjunk, pedig az lett volna a legjobb.
(Támogatók kerestetnek!) Elfáradva a
hosszú úttól, de reménykedve vártuk a
verseny kezdetét. Az U11-esek kezdtek.
Jól is indult, mert az első csoportmérkőzését mindenki megnyerte. Sajnos a
folytatás már nem volt ennyire örömteli.
Mert bár mindenki továbbjutott a főtáblára, és még a nyolc közé is bejutottak,
nem egészen úgy sikerült mindenkinek,
ahogy szerettük volna. Kustán Noémi a
korcsoportjában az 5. helyen végzett, míg Zsuppán András a
7. és Oláh Barnabás a 8. lett. Nagy Marci viszont csoportját is
nyerve a játékvezetői tévedések ellenére is fegyelmezetten magabiztosan játszott, s megérdemelten vehette át az aranyérem
mellett a bajnoknak járó serlegeket. Az egyiket egy év múlva
megvésve vissza kell adnia. Reméljük lesz még olyan kisgyerek
nálunk, akinek a neve szintén felkerül erre a serlegre!
Az U15-ösök között versenyzett Rapai Martin, aki remek
játékával meglepte ellenfeleit. Csak nagyon kevésen múlott,
hogy nem csoportgyőztesként jutott fel a 16-os főtáblára. (A
nála rutinosabb, s a ranglista elején álló ellenfelétől mindkét
játszmában csak 21-18-ra kapott ki.) Sajnálatos, hogy a versenyt egy 4 pályás teremben rendezték meg, s a minket érintő két kategórián kívül még az U15-ösök számára a párost és
az U19-esek számára 3 kategóriában is ekkor rendezték meg
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

lása. Fortuna nem támogatta. Így, bár a főtáblára bejutott, a
későbbi győztestől kikapva, egyéniben a 16 között végzett. (Ez
azért bosszantó csak, mert nála gyengébbek a jó sorsolásuknak köszönhetően továbbjutottak.) Hasonlóan járt Nagy Marci is. Molnár Dávid azonban remekül játszva bejutott a legjobb
8 közé. A párosoknál sem kedvezett a mieinknek a szerencse.
A Molnár Marci - Nagy Marci páros a négy közé jutásért esett
ki. Molnár Dávid budapesti barátjával viszont bronzérmes
lett. A 17-ben induló fiúk most nem remekeltek, s bár mindent megpróbáltak, ezúttal nem sikerült a meglepetés. Sebaj,
mert lesznek még nagy versenyek, ahol lehet majd bizonyítani.
Addig is sokat kell még dolgozni, hogy a kitűzött célokat elérhessük.
Karkóné Lukácsy Mariann
testnevelő tanár, tollaslabda edző
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Sportfotók kerekesszékből
2012. május 7-én nagy volt a sürgés-forgás az iskola
emeleti aulájában. Egy fotókiállítás képei kerültek ki a
falakra. Ezek különleges fotók. Nem a témájuk, vagy a
kidolgozásuk, hanem az alkotójuk miatt.
Ugyanis Fehér Viktor gödöllői fiatalember mozgássérült,
s kerekesszékbe kényszerülve csak a sportpályán kívülről
csodálhatja a versenyeket, mérkőzéseket. Ám az ellesett,

megragadott pillanatok azt érzékeltetik velünk, mintha ő
is aktív részese lenne az eseményeknek, mintha ő is a csapattal együtt lélegezve, élve a pályán játszana. Ez, ha a fizikai valójában nem is jön létre, de lélekben feltétlenül igaz.
Olyannyira, hogy az Alcoa FKC női csapatának tiszteletbeli
tagja. Szinte minden mérkőzésükön jelen van, s a pálya széléről fényképezőgépével követi a pályán történteket. De természetesen más csapatok mérkőzéseit is nyomon követi, s ha
csak teheti, a helyszínen szurkol nekik. A megörökített fotók
java része pedig az internetre is felkerül, s néhányat pedig
kiállításokon mutat be, másoknak is örömöt szerezve ezzel.
A megnyitóra Gödöllőről érkezett szülei kíséretében, akik
igyekeznek mindenhová elvinni őt. Jelenlétével megtisztelte
a kiállítást az Alcoa FKC egyik vezetője Kynsburg Zoltán, valamint a csapat három játékosa: a védelem erőssége, Szandra
Nikcsevics (a montenegrói válogatott tagja), Cziráky Fanni,
a csapat kapusa, valamint a balszélsőt játszó volt junior válogatott, Németh Nóra. Sajtos József igazgató üdvözlése után
az iskola művészetis tanulóiból álló citerazenekar és az énekkar műsora köszöntötte a születésnapját előző napon ünneplő sportfotóst. Az iskola tanára, Karkóné Lukácsy Marianna
megnyitója, majd Kynsburg Zoltán közvetlen szavait követően Fehér Viktor beszélt kedvenc időtöltéséről, s az életéről.
Az ajándékok átadása után újabb felfedező útra indultak az
egybe gyűltek, és ismerős arcokat fedeztek fel a fotókon. Ami
nem is csoda, hisz az elmúlt évben már járt az iskolában,
csak akkor a sportcsarnokban, ahol egy közös sportdélutánon vettek részt a kézilabda csapat tagjai és az iskolás gyerekek. Természetesen a fotómasina akkor is elsült, s ezekből a
képekből is került néhány a falakra.
Egy kis vendéglátás, majd pedig fagyizás zárta ezt a jól sikerült délutánt.
Karkóné Lukácsy Marianna

Kedves Szülők!
Ebben a tanévben is lehetőség nyílik a gyerekek számára, hogy a nyári szünidőben részt vegyenek az iskola tollaslabda edzőtáborában. Az alsó tagozatos kisdiákok számára napközis lenne, mely azt jelentené, hogy
a gyerekek 800 és 830 között érkeznének a tornacsarnokba, ahol az edzés kezdetéig kézműves foglalkozáson vennének részt, illetve játszanának.
Az edzéseket Karkóné Lukácsy Marianna és Szokoli Zsuzsanna tollaslabdaedzők, az iskola tanárai fogják tartani.

Figyelem! SEREGÉLYES, Fő út 194
Új üzletvezetővel, új árukészlettel,
alacsony árakkal megnyitottuk.
Női, férfi gyermekcipők, szandálok
nagy választékban
Folyamatos árufeltöltéssel, nyári ruhák érkeznek
Sok szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat
Minden héten új árukészlettel!
Nyitva tartás::
H.–P.: 8:00–16:30, SZO.: 8:00–12:00,
Vasárnap zárva
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

A tollaslabdaedzés 1000-tól kezdődik a számukra, 1130-ig.
Majd délben ebédelnek az étteremben. Aki nem szeretne ott
enni, otthonról is hozhat elemózsiát. Nem kötelező az éttermi ebéd. Ezt követően egy kis pihenő, illetve olvasgatás, játék
jön, majd 1330-tól ismét lesz edzés 1500-ig. A tisztálkodás és
uzsonna után a fél négyes busszal haza is tudnak menni még
a buszosok is.
Szintén lehetőség van haladó csoport számára is tollaslabda
edzőtáborban való részvételre. Számukra az edzések reggel 8
órától 10 óráig, a délutáni pedig 15 órától 17-ig tartanak.
Mindkét tábor edzéseit Karkóné Lukácsy Mariann és Szokoli
Zsuzsanna tollaslabda edzők, az iskola tanárai fogják tartani.
Az edzőtáborokat július 16-21. között tartjuk. Idén is tervezünk a keddi napon a Velencei-tónál kenuzással és fürdéssel
egybekötött programot

A várható költségek mindkét tábornál egyforma,
az alábbi:
• Ebéd, tízórai, uzsonna:   1. 100,- Ft/fő/nap
• Tollaslabdára és egyéb költségre, programokra:
			
7. 500,- Ft/fő/hét
• Összesen:
13. 000,- Ft/fő/hét

Amennyiben testvérek is jönnek, úgy 500 Ft, azaz Ötszáz Ft
kedvezményt kapnak fejenként. Az iskolában kapható jelentkezési lapot június 10- ig kell visszaküldeni.
Karkóné Lukácsy Marianna
tanár, tollaslabda edző
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Atlétáink éremesőben
Már a téli versenyeknél is látszott, vannak ügyes atlétáink az alsósok között. Ez azonban májusban a körzeti összetett csapatversenyeknél, és az egyéni viadaloknál vált bizonyossá.

Az alsósok között kiemelkedő teljesítményt nyújtott Benczik
Bianka, aki a II. korcsoportos lányok versenyét nyerte. Nagyon ügyesen versenyeztek a 3. és 4. osztályosokból álló csapataink, végül szoros versenyben a 2 helyet szerezték meg. Lány
csapat névsora: Deák Dorina, Kovács Réka, Jankovics Fanni,
Győri Bettina, Nyíri Vivien, Benczik Bianka - fiú csapat:Nagy
Márton, Deák Barnabás, Schaffer Bence, Róth Áron, Varsányi
András és Zsilovics Adrián.
A felsősöknél a 7.-8. osztályosaink remekeltek. Az összetett
csapatversenyt mind a lányok, mind pedig a fiúk megnyerték. Íme a győztes csapatok névsora: Imre Niki, Ispaits Viki,
Horváth Mercédesz, Luncz Flóra, Sárközi Mercédesz, Vollein
Anett, a fiúknál: Domján László, Druzsin Marci, Kállai Bence, Miklós Krisztián, Penzer Simon és Tóth Ádám. Egyéniben
az összetett versenyen Bence a II. helyen, míg Marci és Horváth Mercédesz a III. helyen végezett.
Egyéni számokban is összemérhették a tudásukat. A III.
korcsoportosoknál Csincsi Barbara magasugrásban lett első.
A megyei versenyen is remekül helyt állt. Csak egy picin múlott, hogy nem érte el az országos nevezési szintet.
A nagyobbaknál Horváth Mercédesz 100 méteres vágtafutásban ért be elsőként. A fiúknál a 100 méteres futásban 2. lett
Penzer Simon, míg Kállai Bence a harmadik. Bence a kislabda-hajításban Druzsin Marci előtt ezüstérmes lett. Az 1500
méteres síkfutásban Rapai Martin állhatott fel a dobogó 2. ,
míg Katona Patrik a 3. fokára. A súlylökést Miklós Krisztián,
míg a 4X100 m-es versenyt a Penzer Simon, Kállai Bence, Tóth
Ádám és Druzsin Marci összetételű csapat nyerte meg.
Azt, hogy valaki az érmeseink közül eljut-e az országos döntőbe, az két héten belül kiderül, miután a megyei atlétikai döntőt megrendezik, ahová minden érmesünk továbbjutott.
Gratulálunk és további sok szép sikert és örömöt jelentő
mozgást kívánunk mindenkinek!
A testnevelő tanárok és a tantestület nevében:
Karkóné Lukácsy Marianna

SZÜLŐ- GYEREK PÁROS
TOLLASLABDAVERSENY
SEREGÉLYESEN

A Seregélyesi Pelikán DSE diákjai nevében
köszönjük az eddigi támogatásokat.
adószámunk: 184979-84-1-07
számlaszámunk:
10102952-57432700-01000007
Karkóné Lukácsy Marianna
a Pelikán DSE elnöke

TOLLASLABDAVERSENY

2012. JÚNIUS 3. 10 ÓRA
Szeretettel várunk minden, a tollaslabdázást kedvelő szülőt
a 18 éves kor alatti gyermekével, Seregélyesen a szülő-gyerek
páros versenyen. Külön kategóriában indulhatnak a kezdők és
a haladók, s azon belül a fiatalabb és a korosabb párosok.
Szerintem így tudunk a legkönnyebben örömöt szerezni a
gyermekünknek is. Ne feledjük, a közös játék, a közösen szerzett élmény nagyon fontos a jó gyerek – szülő kapcsolat kialakulásához. Játsszunk együtt!
A nevezési díj páronként 1.000,- forint.
Nevezni a helyszínen a verseny előtt 30 perccel is lehet. Ám
örülnék, ha minél többen előre is jeleznék az indulási szándékukat! Ezt interneten a következő címen lehet megtenni:
pelikandse@citromail.hu Telefonszámom: 70-3876020
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Köszöni a DSE!

Szeretnél az apukáddal vagy
az anyukáddal együtt tollaslabdázni? Szeretnéd magadat jól
érezni?
Június 3-án, vasárnap 10 órától
megteheted, csak nevezned és indulnod kell a szülő-gyerek
páros versenyen. Helyszíne az iskolánk tornacsarnoka. Nem
baj, ha kezdő valaki, mert külön versenyt vívnak azok, akik
leigazoltak, vagy régebben tollasoznak. Az sem gond, ha nincs
saját ütőd. Lehet kölcsönözni. A labdát is biztosítjuk. Ezen kívül egyéniben is versenyezhetsz a tudásszintednek megfelelő
kategóriában.
A sportos megjelenés kötelező minden indulónak.
A nevezési díj a helybelieknek kedvezményes.
Mindenkit szeretettel várunk. Marianna néni és a tollaslabdások
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Azok a csodálatos virágok!

Bizonyára sokunkat magával ragad és jobb kedvre derít a virágzó kertek és fák csodálatos látványa, színvilága. Ha több képet készítünk, érdemes akár montázst
is összeállítanunk.
Akár ragasztva, akár program segítségével megszerkesztve.
Csak a fantáziánk szabhat határt! (Számtalan ilyen programot
találhatunk ingyenesen az interneten is.)
Engem ezek a gyümölcsfák elbűvöltek! Segítségemre volt Vivien is, akivel épp egy sorozatot készítettünk aznap. Kis kiegészítőivel (a nyarat idéző ruha, kis almás fülbevaló) hozzájárult a
kép egységességéhez. Érdemes minden kis részletre odafigyelni!
Ezeket a csodálatos almafákat szakértő kezek gondozzák, a
Dani Gyuri bácsi kertjében találhatók. 250 db, és egyszerre borultak virágba, csodaszép volt!!
Köszönöm a lehetőséget! Jó fényeket!
Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu

Seregélyesi
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Megjelenik: 1700 példányban
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