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MÁRCIUS 15.
Március 15-én megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc évfordulójáról. A művelődési ház színháztermében 
az általános iskola drámacsoportja,  a hajdani Kossuth Zsuzsanna 
főápolónő által vezetetett,  akkori tábori kórházak életét mutatta 
be, melyet Stanicsek Szilvia tanárnő tanított be. A műsor ezután 
lovas huszárok felvezetésével, fáklyákkal, a szabadságharc emléké-
re felállított kopjafánál folytatódott, ahol ünnepi beszédet mondott 
településünk polgármestere Horváth Sándor, majd egy gyönyörű 
verset hallhattunk Sándor Andrásnétól.

Végül az emlékezők elhelyezték  a kegyelet koszorúit, virágait.

Nagy István
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SZELEKTÍV HULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁSA

Megkeresésünkre az önkormányzat a DEPÓNIÁTÓL a 
következő tájékoztatást kapta: Az összegyűjtött szelektív 
hulladék elszállítása, MINDEN HÓNAP ELSŐ SZERDÁJÁN 
történik.

A hulladékot (fém, műanyag) átlátszó zsákban kell csoma-
golni. Papír hulladékot kötegelve. 

Az így csomagolt hulladékokat a szemetes kuka mellé kell 
rakni, ahonnan a nap folyamán elviszik.

A hulladék elszállítása nem mindig esik egy időpontra a sze-
metes kuka kiürítésével.

KÖSZÖNET
Hosszú évek óta vártuk, hogy a szőlőhegyi 

torna-és színházterem rendbetétele meg-
történjen.  Az idei évben ez végre megkez-
dődött. Az önkormányzat lehetőségeihez 
mérten meszeltetett, festetett, ablakokat 
cseréltek, de a lakosság is hozzájárult ehhez, 
melyet most szeretnék megköszönni. Két éve 
már, hogy gyűjtögettük a pénzt a terem bér-
beadásából, mely családi rendezvények és bá-
lok bérleti díjbefizetéseiből jött össze, azért, 
hogy a bejárati ajtót és a színpad korhadt 
burkolatát ki tudjuk cserélni. Ehhez 200.000 
Ft-ra volt szükségünk, ami csak az anyag árát 
tartalmazta, de szükség volt jó szándékú, ön-
zetlen szakemberekre, akik ezeket a munká-
kat elvégezték, s így a másik 200.000 Ft-ot 
megspórolták nekünk.

Ezért külön szeretném megköszönni Horváth Lász-
lónak a bejárati ajtó elkészítését, beszerelését, Kulcsár 
Tamásnak a színpad padlójának cseréjét, Rippelné 
Szűcs Mártának a függönyök megvarrását és Nagy Ist-
vánnak az új függönyöket.

Igaz, még sok munka van hátra, de már így is sokkal szebb, 
barátságosabb az épület. Remélem, a továbbiakban is lesz le-
hetőségünk tovább építeni, szépíteni azt, amit szüleink, nagy-
szüleink nekünk építettek, hagytak ránk.

Köszönet érte minden segítőkész embernek és az 
önkormányzatnak.

Kajos Istvánné

A 2015. ÉVI

KÖTELEZŐ 
EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-

vény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint il-
letékes települési önkormányzat eb-rendészeti feladataik elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatko-
zásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal eb-ösz-
szeírást végez.

 Az Ávt. 42/B § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat az 
eb-összeírás alapján az Ávt. 42/A § (4) bekezdésében meghatározott   
adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdono-
sa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint eb-rendészeti és állatvédelmi felada-
tainak hatékony ellátása céljából.

Seregélyesen 2015. április 30. napjáig
kell teljesíteni az adatszolgáltatást.

Ebenként 1 db adatlapot kell kitölteni.

Minden ingatlanra eljuttatunk 1 db adatlapot és 1 db felhívást.
A FELHÍVÁS MINDEN FONTOS INFORMÁCIÓT TARTALMAZ, 

KÉREM ALAPOSAN OLVASSÁK ÁT !!

www.seregelyes.hu 
Horváth Károly sk. 

jegyző
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A háború áldozataira 
emlékeztünk

Január 12-én a doni áttörés 72. évfordulóján a II. világhábo-
rús emlékműnél tűzgyújtással és koszorúzással emlékeztünk. A II. 
világháború idején a Don-kanyarban napok alatt szinte teljesen 
megsemmisült a kétszázezres 2. magyar hadsereg, melyet német 
követelésre, kormányközi egyezmény alapján küldtek ki a keleti 
frontra. Mi is emlékeztünk értük és arra közel 340 seregélyesi 
lakosra, akik ott a Don-kanyarban családjuktól, hozzátartozóiktól 
messzi távol haltak hősi halált. A jelenlévők, - köztük sok hozzá-
tartozó - helyezte el az emlékezés virágait és gyújtott mécsest, 
gyertyát a soha haza nem tértek emlékére.

Nagy István

DICSŐÍTŐ KÓRUS
Major András református lelkipásztor próbál mindent megtenni, hogy a református gyülekezet megújuljon, megfiatalodjon, hiszen a 

templomba járók között bizony kevés a középkorú, fiatal házas, és az ifjúság. Így jött a lelkipásztor ötlete, hogy alakít egy kórust, akikkel 
új stílust hoz a gyülekezetbe. A kórus ősszel megalakult, 6 állandó tagja van jelenleg, akik hónapról hónapra új, modern keresztyén éne-
keket tanulnak, új stílusban, zenei alapra ráénekelve. A kórus 
minden hónap első vasárnapján, a 10.30-kor kezdődő családi 
és ifjúsági istentiszteleten szolgál. Ide bejöhet mindenki, az is, 
aki eddig is járt, és az is, aki még soha sem volt templom-
ban, de legfőképpen a fiatalokat, és a fiatal családokat várjuk. 
Amiben más ez az alkalom: itt nincs palást, nincs kötött litur-
gia, nem kell énekeskönyv. De van bibliamagyarázat, imádság, 
projektoros kivetítéssel közös bibliaolvasás, és sok éneklés az 
énekkarral együtt. A hangulat mindig nagyon jó. A gyerekek is 
feldolgoznak 1-1 bibliai történetet, a maguk nyelvén, kreatívan 
külön csoportban, a lelkész feleségével. A tapasztalat az, hogy 
ezekre az alkalmakra szívesen jönnek a fiatalabbak is. A kórus 
által megtanított, Istent dicsőítő énekek nagyon maiak, újak, 
felemelőek. Ottmaradnak a szívekben, gondolatokban, és se-
gítik a lelkünket közelebb jutni Istenhez. Aki nem hiszi, jöjjön 
és hallgasson meg minket! 

(Kassai Márta kórustag)
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ALSÓS HÍREK
Február 6-án FARSANGI MULATSÁGBA hívtuk az alsó ta-

gozatos diákokat. A gyereket közül sokan öltöztek különböző ötle-
tes jelmezbe, majd a felvonulást követően tánccal, játékokkal „űztük 
el a telet”.

Február 27-én iskolai versmondó versenyt rendeztünk. 
54 tanulónk tanult meg egy-egy verset és adta elő a zsűri előtt. 
Kalányos Tamás (rendező), a zsűri elnöke megdicsérte a szavalókat 
és még néhány tanáccsal is ellátta őket. 

Eredményeik:
1.OSZTÁLY 2. OSZTÁLY
1. Németh Vivien 1. Szalay Tímea  2.a
2. Szentes Dániel 2. Felföldi Lili Dorka  2.b
3. Abineri Ákos   3. Kálmán Kristóf   2.b
        Különdíj: Buza István 2.b
3. OSZTÁLY 4. OSZTÁLY
1. Vidovics Zoltán   3.a 1. Führpasz Zsófia Anna   4.a   
2. Horváth Nóra  3.a 2. Hollósi Zsófia  4.b
    Horváth Kata   3.a 3. Kiss Kristóf  4.b
3. Dancsa Marcell   3.b   Különdíj: Tury- Nagy Levente   4.a
Különdíj: Buza Júlia   3.a
   Rácz Péter  3.a
   Rétfalvi Norina  3.b
Március 5-én Petőfibányán, baptista Országos Versmondó 

versenyen vettek részt Fehér Barnabás  (2.b) és Hollósi Zsófia 
(4.b). Mindketten 1. helyezést értek el!

Március 18-án Kálozon körzeti Móra Szépolvasó Ver-
senyt rendeztek. Egy hozott és egy ismeretlen szöveget kellett 
felolvasniuk  a 2., 3. 4. évfolyamból a legjobban olvasó tanulóinknak.  
Somogyi Richárd Csaba (2.a), Rétfalvi Norina (3.b), Menyhárt Zoé 
Kitti(4.a) vettek ezen részt. Közülük a zsűri  Zoét 2. hellyel díjazta. 

Március 20-án a Vörösmarty Színház bérletes előadására 
vittük tanulóinkat. 52 tanuló tekintette meg az érdekes és izgalmas  
Momo című zenés mesejátékot.

23-án került sor a 3. és 4. osztályosok iskolai matematika 
versenyére. Eredményeik:

3. OSZTÁLY 4. OSZTÁLY
1. Rétfalvi Norina 3.b 1. Hollósi Zsófia 4.b
2. Tamton László  3.a 2. Hanzli Dominik 4.a
3. Vidovics Zoltán 3.a 3. Führpasz Zsófia Anna 4.a
Az 1. és 2. helyezettek  Agárdon, a  TRIÁDA matematikaversenyen 

fogják képviselni  iskolánkat.
26-án SNI-s és BTM-es tanulóink Sárosdon versmondó 

versenyen mutatták meg ügyességüket. A helyezettek:
1. osztály: Bernáth Bendegúz 1. hely
2. osztály: Dancsa Marcell  1. hely
  Rácz Péter  3. hely
4. osztály: Pribék Natália  2. hely
5. osztály: Zsetnyai Bence  3. hely
6. osztály: Bartal Ramóna  3. hely

Tanítványaink szépen felkészültek a versenyekre. Büszkék va-
gyunk rájuk! 

 KÖSZÖNET MINDEN FELKÉSZÍTŐ
PEDAGÓGUSNAK ÉS SZÜLŐNEK! 

Lippainé Bihercz Ildikó, Bakos Ilona     

CSALÁDI ISTENTISZTELET
a Kálmán család szemszögéből

Tavaly ősszel indult református gyülekezetünkben a családi és if-
júsági istentisztelet, mely minden hónap első vasárnapján 10.30-kor 
kezdődik. Ez egy egészen más hangvételű és formájú, mint az általunk 
eddig megszokott istentiszteletek. Igazából az is a célja, hogy kicsit 
szabadabban, kötöttségek nélkül jusson el Isten igéje hozzánk. Így 
könnyebben megtaláljuk a választ a mindennapok során felmerülő 
problémáinkra, gondjainkra. Legyen akár munkahelyi probléma, akár 
a családban felmerülő gond, vagy csak egy kis lelki táplálék, ami átsegít 
a nehéz pillanatokban. Azt is tapasztaltuk sokszor, hogy kisgyermekkel 
(vagy gyermekekkel) végigülni egy megszokott istentiszteletet nagyon 
nehéz. Nem köti le őket az ige mondanivalója, a zsoltárok ismeretle-

nek számukra. Viszont mi szülők szeret-
nénk néha elmenni a templomba. Ebben 
az új formában nem kell szigorúan vé-
gigülni, és csendben lenni. Hanem lelke-
sen, felállva énekelünk könnyed hangvé-
telű dalokat, melyeknek egy részét már 
a gyerekek is ismerik, hittanórán már 
tanulták. A mi tetszésünket is hamar 
elnyerték. A gyülekezet dicsőítő kórusa 
által megismerhetünk olyan keresztyén 
dalokat, amelyek gyorsan és könnyen 
megtanulhatóak, fülbemászóak. Mon-
danivalójukban kapcsolódnak az aznapi 
ige tartalmához, a mi Urunkat dicséri 

ugyanúgy, mint a zsoltárok. Ámde mégis fiatalosak, lendületesek. Az 
éneklés után a gyerekek átmennek a gyülekezeti terembe, ahol játé-
kos formában ismerkednek meg a bibliai történetekkel, személyekkel. 
Beszélgetnek, színeznek, barkácsolnak, és nagyon jól érzik magukat. Ez 
alatt mi megismerkedünk a Tiszteletes Úr által aznapra kiválasztott 
igével és annak mondanivalójával. Közben a témához képeket, néha 
kisvideókat nézünk kivetítőn. Miután a gyerekek visszatértek, közösen 
imádkozunk és egy énekkel zárjuk az istentiszteletet. Mi úgy gondol-
juk, hogy jó dolog egy ilyen közösséghez tartozni. Felüdüléssel tölt 
el bennünket minden egyes alkalommal, a gyerekek is nagyon várják, 
és ha minden vasárnap kéne menni, számukra az sem lenne gond. A 
templomból kilépve alig várják, hogy elmesélhessék aznap mit csinál-
tak, milyen történettel ismerkedtek meg. Ezek után, ha pár szóval el 
kéne mondanom, hogy mit jelent számunkra ez az alkalom és kö-
zösség, azt kell mon-
danom, hogy teljes 
lelki feltöltődést, 
boldog baráti és csa-
ládi együttlétet. 

(Szerző: Kálmán 
Balázs és Ivett)
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ÖKUMENIKUS IMAHÉT – 
2015

Ebben az esztendőben is eljött az „ökumené”, az egyházak közötti 
szeretetteljes párbeszéd ideje. Február 21-26-ig községünk templo-
maiba hívtuk egyházi közösségeink hívő népét, hogy Isten erejében 
hirdessük az egységbe való törekvést, a szeretetben való együttélés 
fontosságát, egymás közösségeinek tiszteletét és azt, hogy mindig 
azt keressük, amiben együtt tudunk gondolkodni, ne pedig azt, ami 
szétválaszt. Elmondhatjuk, hogy egy faluban ez nem okozhat gondot, 
hiszen nap, mint nap együtt élünk, találkozunk, beszélünk egymással, 
felekezeti hovatartozástól függetlenül. Ez így van, de még sem egé-
szen, mert amikor hitünk gyakorlásáról esne szó, máris ellentétekbe 
ütközünk, bezárkózunk és a találkozás keserű száj ízzel ér véget. 
Ezért fontos, hogy legalább egy évben egyszer szervezetten talál-
kozzunk, hallgassuk meg Isten igéjét és felekezeteink lelkipásztora-
inak tanító, magyarázó Isten szavait lelkünkbe plántáló mondatait.

Ebben az évben brazil keresztény testvéreink küldték el nekünk 
gondolataikat és a Bibliából vezérigét: „Jézus így szólt hozzá: Adj 
innom!” A János evangéliumából vett idézet így kiragadva szövegi 
környezetéből persze nem egészen érthető, ezért annak bővebb 
elemzése volt szükséges, amelyet lelkészeink: az első napon Major 
András nagytiszteletű úr, második napon Szabó István plébános úr, 
harmadik napon pedig, befejezve a gondolatsort, Révész Lajos bap-
tista lelkész úr szépen és mindenki számára érthetően végeztek el. 
Köszönet érte mindhármuknak.
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Ezek az évenkénti összejövetelek mindig kicsit felpezsdítik a hit-
életet, új témákat adnak a beszélgetésekhez, oldják a feszültségeket 
a különböző felekezetekhez tartozók között. Hozzá járul az oldott-
sághoz az alkalmankénti közös szeretetvendégség kis süteménnyel, 
szendviccsel, teával. Sajnálatos és kicsit érthetetlen is, hogy ezeken 
a rendezvényeken mindig ugyanazokkal találkozhatunk. Szívesen és 
szeretettel ajánlom mindenkinek – azoknak is, akik távol vannak az 
egyházaktól – próbálják ki ezeket az alkalmakat, jöjjenek el az ösz-
szejövetelekre, nyissák ki szívük ajtaját Isten igéjére és ne csak a 
világ zajában éljenek, mert ez a zaj megsiketít, önzővé, érzéketlenné 
tesz. Megkeményít, rideggé tesz mások iránt és ahogy Major András 
nagytiszteletű úr érzékletesen mondta: letérít arról az útról, amely 
tiszta, egyenes és rövid, amely elvezet a célunkhoz. Legyünk Krisz-
tus követői, hallgassunk szavára, lépjünk a Szamarián át vezető útra 
akkor is, ha az nem mindig és nem mindenkinek tetszik. Hallgassunk 
Krisztusra, aki mindenkor élő vízzel kínál minket: az örök élet vízé-
vel, az Evangéliummal.

Tabi György



8 RENDEZVÉNY SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Idén elsőként rendeztük a seregélyesi disznótoros napot. Már ko-
rán reggel nagy volt a sürgés-forgás a művelődési ház előtti téren, 
hiszen közel tíz csapat jelentkezett a rendezvényre. Egész napos 
program keretében készültek a szebbnél-szebb, finomabbnál-fino-
mabb sültek, ételek. Mindenki megtalálta a kedvére valót, hiszen, aki 
ide ellátogatott nagy örömmel, szívesen fogadták a csapatok ven-
déglátásukkal. 

A  szívesen végzett munka elnyerte megérdemelt gyümölcsét, 
hiszen este pihenésképpen a kisvendéglőben egy bállal és közös va-
csorával zártuk a napot.

Szeretnénk köszönetet mondani Kovács Attilának, aki ezt a 
programot megálmodta, kivitelezte. Köszönjük szépen! Bízunk 
benne, hogy e színvonalas rendezvényt sikerül településünkön ha-
gyománnyá tenni.

Nagy István

SEREGÉLYESI 
DISZNÓTOROS
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk községünk lakóit, hogy a községi 

kézművesek összefogásával Alkotói Klubot ala-
kítottunk. Ennek célja, hogy községünk lakóival 
meg- ismertessük a különböző tevékenységeket 
és módot adjunk annak gyakorlására, elsajátítá-
sára. A klub tevékenysége nyitott bárki, bármikor 
csatlakozhat, igénye, kedve szerint válogathat a 
programok között, sőt további kézművesek, vagy 
csak hobbi szinten munkálkodók jelentkezését 
is várjuk. A működést május hónaptól kezdjük, 
minden páros héten, pénteken 16–18 óráig a Mű-
velődési Házban. A részletes programok még ki-
dolgozás alatt vannak, erről tájékoztatni fogjuk 
önöket.

Tisztelettel a szervező
Mohari Istvánné  Tel.: (30) 972-4228
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A Magyar Vöröskereszt Seregélyesi Alapszervezetének 
2015 évi Programja

A 2006 évi újjászervezésünk alkalmából kidolgoztunk egy széles, 
átfogó működési tervet, amely szerint azóta is működünk. De az 
idő előre haladtával és a probléma körök változásával, a rászorulók 
számának bővülésével, a kilátástalanság érzésének mélyülésével is  
szembe kell  néznünk. Ezért programjainkat próbáljuk a mai szük-
ségleteknek megfelelően alakítani. 

Községünkben 1948 óta működik a Vöröskereszt Alapszervezet, 
ma is örömmel tölt el, hogy szervezetünk működését elismerik, tá-
mogatják, a régi és új tagjaink büszkék arra, hogy idetartoztak, tar-
toznak. KÖSZÖNJÜK!

PROGRAMOK
1. Családsegítő program: vezetője Borsodi Gyöngyi, 

egyetemet végzett, egészségnevelő, egészségfejlesztő-ta-
nár, tanítás és pályaorientáció-tanár, gyógypedagógus.

Legyen gyermek, fiatal, felnőtt akár idős, bármikor szüksége lehet 
szakember segítségére:

• Iskolai problémák: 
  – tanulási zavar, nehézségek 
     (autizmus, tourette szindróma 
  – hiperaktivitás, viselkedési problémák 
  – agresszív magatartás csökkentése

• Életmód, azaz mindennapi problémák: 
  – konfliktuskezelés 
  – stresszhelyzetek kerülése 
  – vegyszermentes háztartás,    
– egészséges zöldségek 
     termesztése 
  – pénzügyi tanácsadás 
     (hogyan maradjon több 
     a zsebünkben?)

• Táplálkozási problémák: 
  – egészséges táplálkozás kevés pénzből 
  – életmód tanácsadás

• Betegségek: 
  – kialakult tartós betegség és a hétköznapok 
     (epilepszia, cukorbetegség, allergiák) 
  – betegségek lelki hátterei 
    (betegségek pszichoszomatikus eredete)
A tanácsadás egyénre, családra szabott, INGYENES! 

Hívható a Tel.: (20) 323-8332 E-mail: borsodi.borsodi@gmail.com

2. Egészséges életmódra nevelés: célunk, a sporttal, egész-
séges ételek bemutatásával, kóstolásával, személyre szabott tanács-
adással, szűrővizsgálatok, játékos gyermek programok, a szépség, 
egészség jegyében tartott bemutatók, előadások szervezésével 
községünk lakóinak figyelmét felhívni és egyben a bemutatókkal ké-
nyeztetni is.

3 Kivitelezése: egészség nap szervezése, valamint csatlakozunk 
a községi nagyobb rendezvényekhez.

Ápolás, gondozás: célja, hogy a beteget és a családtagot, / hoz-
zátartozót/ alapszinten képessé tegyük a beteg gondozására, a beteg 
szükségleteinek megfelelően. Ehhez egy régi/új technikát, a KINESZ-
TÉZIÁT (amely a funkcionális anatómia alapjain történő mozgatást 
jelenti) szeretnénk megtanítani a hozzánk fordulóknak. 

A tanácsadás INGYENES!  Vezetője: Mohari Istvánné 
Tel.: (30) 972-4228, Mohari Andrea 

3. Elsősegélynyújtás: célja a lakosság ismereteinek bővítése a 
belgyógyászati rosszullétek, sebészeti, baleseti sérülések ellátásával, 
valamint az újraélesztés gyakorlási lehetőségével. Községi rendezvé-
nyeken (ahol erre szükség van) elsősegély nyújtóhely biztosításával 
veszünk részt.

4. Véradásszervezés: évente 3 alkalommal van községünkben 
véradás. Régi kitartó véradóink mellett hála Istennek egyre több 
fiatal is választja a segítségnyújtás e nemes formáját.

5. Baba-Mama Klub: a községi óvoda és a védőnői szolgálat 
közreműködésével 2006 óta sikeresen működik. 

Helye: községi óvoda
Ideje: minden páros héten  SZERDÁN du. 15:30-17:00 

óráig januártól májusig és októbertől decemberig.
Programjait: az óvoda, és a védőnők alakítják, havonta 1 alkalom-

mal zenés foglalkozást is tartanak.
6. Jótékonysági akciókat szükség szerint szervezünk

7. Katasztrófa helyzetben: csatlakozunk a községi szervezéshez

8. Jó együttműködést alakítottunk ki: a községünkben mű-
ködő szervezetekkel, a nyugdíjasklubokkal, kézimunkaszakkörrel. A 
Református egyházzal, a Katolikus Karitászcsoporttal. Az iskolákkal, 
a gondozó és családsegítő központtal.

9. Községünk Ifjúsági csoportjának vezetője: Nagy István. 
Nagyon nagy segítség az ő munkájuk. Minden rendezvényünkön 
folyamatos a részvételük a szervezésében és a lebonyolításban is. 
KÖSZÖNJÜK!

10. Gyűjtési akciónk: folyamatos. Minden felajánlott ruhane-
műt, konyhai felszerelést, bútort, ápolást segítő eszközöket ( mankó, 
járókeret, szoba wc stb.) bármit, ami otthon felesleges, de még más 
számára használható, szívesen fogadunk. Az eddigi felajánlásokat is 
hálás szívvel köszönjük.

A gyűjtés helyszíne: gondozó központ: Bethlen Gábor utca 2. 
(a régi gyógyszertár épülete)  IDEJE: hétfőtől–péntekig 8 órá-
tól 15 óráig.  Ha nagyobb méretű a felajánlás pl. ágy, bútor stb. az 
elszállítást is megszervezzük. 

A gyűjtéssel kapcsolatban hívható: Mohari Istvánné Tel.: 
(30) 972-4228

11. Tagság bővítése: Nagyon sok szeretettel várunk minden-
kit tagjaink sorába, hisz az ő munkájuk nélkül nem tudnánk ilyen 
széleskörű, színvonalas programokat sem tervezni sem kivitelezni. 
Jelentkezni: Mohari Istvánnénál lehet: 

Tel.: (30) 972-4228 vagy E-mailben: mohari.kati@gmail.com
A tanácsadás májustól minden páratlan héten, szerdán 17:00-

19:00-ig a Bethlen Gábor utcai Idősek Klubjában (régi gyógyszertár)

Mohari Istvánné
vöröskereszt elnök
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Sajtos Gyula – több díjjal kitüntetett grafikus – 
festőművész községünk szülötte küldte ezt

a kedves, mókás rajzot, melyet nagy szeretettel köszönünk.

Emberségből 
jelesre vizsgázott!
Február végén, a Jókai utcában a hideg föl-

dön fekvő fiatal férfi segítségére sietett Finta 

Florencia – miközben többen érdektelenül el-

mentek mellette. Ő hívta a mentőket és mind-

addig mellette volt, amíg megnyugtatóan ellát-

ták és beszállították a fehérvári kórházba.

Sok ilyen emberre vol-

na szükség, mint  amilyen 

Finta Florencia. Köszönet 
Neki!

K.Gyné

Olyan hölgy jelentke-
zőket keresek, akik már 
beszélnek alapszinten an-
golul, és szeretnének egy 
angol családnál dolgozni, 
az angol nyelvet még job-
ban megtanulni, egy új 
kultúrát megismerni.

A családoknál a gyermekfelügyeletben és a háztartási munkában kell segíte-
ni, cserébe a jelentkezőm heti fizetést kap, amely 80-200 angol font/hét között vál-
tozik + külön hálószobát és étkezést. Wifit is biztosít a család és fizeti a közüzemi számlá-

kat. Általában van idő elmenni nyelviskolába is hetente 2x. A 
családok főleg Londonban, de az ország egész területéről vannak. 
További információk az aktuális családokról a weboldalon: www.
ildikoaupairagency.hu található

KindRegards,
 

Ildiko Horvath Ildiko Horvath Au Pair Agency Hungary  
www.ildikoaupairagency.hu  
182 Nagyszombati út Székesfehérvár 8000-Hungary 
engedélyezési szám/permission number:9193/2-2009 
mobil: 0036306834839 • skype: horvath.tibor.ildiko
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ÓVODAI HÍREK
Bemutatkozó:

Óvodai Néptánc Tehetségpont
Óvodánk, a Hétszínvirág Baptista Óvoda. Pedagógiai Programunk 

a hagyományőrzésre épül, éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk a 
magyar néphagyományok ápolására. Már két éve elindítottunk egy 
néptánc tehetségműhely csoportot, ahova a nagycsoportos korosz-
tály legügyesebbjeit válogattuk ki, ének, tánc, mozgás, és a ritmusér-
zék fejlettsége szerint. A csoport vezetésével, Kissné Hekkel Móni-
kát, aki néptánc oktató óvónő és Kosaras Adrienn óvónőt bíztam 

meg. Nagy lelkesedéssel álltak neki a feladatnak.
Az idei tanévig 20 fős csoporttal dolgoztak, akik a mindenkori 

nagycsoportokból kerültek ki. Ebben a tanévben már 2 csoporttal 
működik a tehetségműhely.

A foglalkozások heti egy alkalommal vannak, melyek 25-30 perce-
sek. A foglalkozások anyagát úgy állították össze, hogy az évszakok, 
hónapok az időjárás változása adja a keretet. A népi hagyományjáté-
kokon keresztül fejlesztik a gyerekek zenei hallását, ritmusérzékét, 
zenei emlékezetét, mozgáskultúráját, valamint a gyerekek személyi-
ségét és egymás közti magatartásukat is alakítják.

Népi mondókákat, kiszámolókat, játékfűzéseket tanítanak a gye-
rekeknek. Figyelnek a helyes testtartásra, a szép köralakításra. Az év 
vége felé pedig már a néptánc alaplépéseivel is megismerkednek a 
kis tehetségek.

Eddigi tevékenységüket nagy örömmel mutatom be, mert a sok 
gyakorlásnak, éneknek, néptáncnak meg lett az eredménye. Fellépé-
seiket minden alkalommal elismeréssel és dicsérettel fogadták, mind 
a kollégák, szülők és a falubeli nézőközönség is. 

Lehetőségünk nyílt tehetségeinket több alkalommal is megmutatni. 
Szeptemberben az óvodai szüreti mulatságon, őszi játékokból, 

mondókákból álló játékfűzéssel mutatkoztak be. 
Októberben az Időseket köszöntöttük egy őszi körjáték váloga-

tással és versekkel.
December 6-án Mikulás tánccal leptük meg óvodánk többi kis-

gyermekét.
Az áprilisi jótékonysági műsorra Fejér megyei népi gyermekjáté-

kokból állítanak össze egy csokrot.

Májusban az Általános Iskola Művészeti tagozata által rendezett 
néptánc találkozóra vagyunk hivatalosak. Itt is be fognak mutatkozni 
a gyerekek a Fejér megyei játékfűzéssel, a végén egy kis néptánccal 
kiegészítve. 

Úgy érezzük, hogy munkánknak meg van az eredménye. Ezt bizo-
nyítja, hogy 2014. novemberében elnyertük a Tehetségpont címet. Ez 
egy országosan elismert cím, melyet azok az intézmények kaphatnak 
meg, akiknél kiemelt helyet foglal el a tehetséges gyerekek felisme-
rése és gondozása. Büszkék vagyunk a Néptánc Tehetségpont elnye-
résére, a jövőben is arra fogunk törekedni, hogy minél hatékonyabb, 
örömtelibb legyen a tánc és az ének a gyerekek számára. Két kolle-
ganőim lelkes hozzáállása, motivációja, valamint a gyerekek tánchoz 
való pozitív viszonya a jövőben is szép eredményekkel kecsegtet.

Kosaras Istvánné
óvodavezető

Zenés színházi élmények sora
Február a színház jegyében telt az oviban. Először a nagycso-

portosokat vittük Székesfehérvárra a Pelikán terembe, ahol a 
„Zenebónia” című előadást néztük meg. A gyerekek izgalmas ke-
retjátékba ágyazva megismerkedtek a klasszikus barokk zenével, és 
annak néhány hangszerével. Magával ragadó élmény volt testközel-
ből látni és hallgatni a hegedűt, a zongorát, a kürtöt. A zenészek a 
gyerekeket is bevonták az előadásba, sőt erről a közös produkcióról 
hangfelvétel is készült. Ezt később az internet segítségével  itthon is 
visszahallgattuk, így ismét felidéztük az átélt élményt. 

Az óvodában három zenés előadást néztünk meg. A Portéka 
Színpad művészei a „Négy évszak” című zenés mesejátékkal szó-
rakoztattak bennünket, a Gregus duó vidám gyermekdalokból ösz-
szeállított műsora már a farsangi mulatság hangulatát készítette elő. 
 Farsang farkán érkezett hozzánk a Cibere Színház. A tőlük már 
megtapasztalt magas színvonalú, gyermek központú produkciót 
láttunk. Ezúttal „A szegény ember és a kutyácska” című csángó 
népmese interaktív színpadi változatát adták elő. A színészi játék, 
a díszlet, az előadásban hallható népdalok egyaránt szemet-, fület,- 
és lelket gyönyörködtetők voltak. A mesét átszövő csángó tájnyelv 
sajátos hangulata különleges élményt jelentett felnőtteknek és gyer-
mekeknek egyaránt.
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Farsangi hét
A farsang, immár egy hetet kitöl-

tő program sorozattá nőtte ki magát 
minden csoportunkban. Ennek során 
felidéztük az ezen időszakhoz kapcso-
lódó néphagyományokat és szokásokat. 
A gyerekek álarcokat készítettek, vidám 
versenyjátékokat játszottak, és bősége-
sen megtöltötték pocakjukat a szülők 
által hozott sütikkel, finomságokkal. Ter-
mészetesen a hét csúcspontját a jelmez-
be öltözés jelentette. A nagycsoporto-
sok farsangi felvonulása igazi színpadi 
attrakció volt, ahol minden szereplő rö-
vid verssel is bemutatkozott a közön-
ségnek. Az előadás közös tánccal zárult.

Fotó: Csizmadia Péter
Zölei Józsefné

Dráma munkaközösség vezető

Szülők bálja
Az idén is megrendeztük az Óvoda Szülői Munkaközösség által 

felnőttek számára szervezett bált, ami most nem a farsang jegyében 
zajlott, mivel Valentin napra esett az időpontja.

Nagy volt az érdeklődés, szép számmal jöttek el a vendégek a 
vacsorával egybekötött bálra.

Somogyi Józsefnek és nejének Beátának köszönhetően meglepe-
tés vendéget is fogadhattunk Jolly és Suzy fellépésével, gazdagították 
a bál hangulatát és hozzájárultak adományukkal óvodánk támogatá-
sához. Köszönjük Nekik.

Köszönet az Avanti zenekarnak, akik nagyon jó hangulatot vará-
zsoltak a talpalávaló zenéjükkel, a szabadegyházai Fejér Ház étte-
remnek a vacsorát, büfében a kiszolgálást, a bálozóknak, a szülőknek, 
akik a belépőjegy és a tombolajegy árával támogatták a rendezvényt 
és hozzájárultak a bál bevételéhez.

Nem utolsó sorban köszönjük meg a vállalkozóknak szép és érté-
kes tombola ajándékokat és segítségüket azoknak, akik részt vettek 
valamilyen formában a megszervezésben.

Az idei anyagi forrást első sorban óvodánk szépítésére, függöny-
vásárlásra, valamint udvari játékokra szeretnénk fordítani.

Előre is köszönjük, ha a jövőben bármilyen módon támogatják 
óvodánkat.

 Schäffer Anikó
 Óvodai SzM elnök

Kedves Támogatóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy adójuk 

1%- val az Együtt a Gyermekekért Alapítványt támo-
gatták az elmúlt évben is. 2014-ben 412.511 Ft támo-
gatást kaptunk, amit az óvodás gyermekeink úszások-
tatására és fejlesztő játékok vásárlására fordítottunk. 
Szeretnénk, ha ebben az évben is minket támogatnának!

adószámunk: 18482856-1-07
Köszönettel:

Posztosné Pribék Tünde
kuratórium elnöke 
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Szabó Milánnál, iskolánk 6. osztályos tanulójá-
nál súlyos betegséget diagnosztizáltak az orvosok. 
Megdöbbentünk. Megtörtént, amire sosem gon-
doltunk - beteg lett ő is.  Milán évek óta kijárt az 
erdei iskola daganatos táborába a két kezelés kö-
zött kikapcsolódó gyerekeknek muzsikálni. Az ő 
mosolya, jókedve mindenkit felüdített.

A hír hallatán gondolkodni kezdtünk, miben, hogyan segíthetnénk. 
Ujfalusi Péter, Milán trombitatanára azonnal jött az ötlettel, hogy 
szervezhetnénk egy jótékonysági hangversenyt, s az Ő siófoki ze-
nekara szívesen fellépne. Az adományok pedig megkönnyítenék a 
család életét. Ezt követően Milán gyógykezelése közös üggyé vált. A 
Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa számlát nyitott Milán részé-
re. A koncert szervezése is beindult.

Szép számmal fogytak a támogatói jegyek, gyűlt a számlán a pénz.
Végre eljött a koncert napja. Az időjárás ellenünk dolgozott. Pén-

tek délutánra viharos erejű szél kerekedett Seregélyesen. Már az is 
dicséretes volt, hogy az emberek kibújtak meleg otthonaikból, és 
eljöttek a koncertre. Megtelt a Művelődési Ház.

Ezen a péntek estén  Ujfalusi Péter vezényletével a Siófoki Fúvós 
Egyesület és Demény István vezetésével az Enyingi Református Ze-
neiskola növendékei léptek fel. A két zenekar közel két órán keresz-
tül repített bennünket egy másik dimenzióba. Oda, ahol nincsenek 
beteg gyerekek, s mindenki boldogan mosolyog és egészségesen él. 
Egy olyan világba, amit Neked is kívánunk Milán! E jókívánságokat 
tolmácsolták hangszereiken keresztül a fellépő seregélyesi diákok is.

A koncertből és a támogatói jegyekből eddig több, mint 400.000 Ft 
jött össze. A gyűjtés még folytatódik! Sajnos van miért…

Mogyorósi Gyöngyi
Művészeti tagozatvezető, Seregélyesi Baptista Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola

Milán számlaszáma: Kápolnásnyék és Vidéke 
Takarékszövetkezet, 
57800071-10010921

Kétszer ad, aki gyorsan ad
Jótékonysági hangverseny 

Seregélyesen
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Az igazi 
nyakláncot 
jótettekből 
fonják:

LÁTOGATÁS HAITIN
Február utolsó napjaiban érkezett haza egyhetes útjáról a 

Baptista Szeretetszolgálat küldöttsége: a segélyszervezeti ve-
zetők, munkatársak és az intézményhálózat pedagógusai Hai-
tin, Port-au-Prince-ben jártak.

Szenczy Sándor elnök, Szilágyi Béla főigazgató, Szabó Csaba 
oktatási igazgató, valamint Kotajról Ruskáné Fintor Mária, Bu-
dapestről Tatai Erika, Nagy Zsuzsa és Papp Tünde, Seregélyesről 
Szabó Anna február 19-től 26-ig a Fényforrás gyermekotthon-
ban és a Reménység Házában folyó tevékenységgel ismerke-
dett, miközben találkoztak az intézmények hálás kis lakóival. A 
Baptista Szeretetszolgálat által támogatott árvaházban és isko-
lában elsősorban kreativitást fejlesztő foglalkozásokat tartottak 
a magyar szakemberek, akik átadták ajándékaikat a földrengés 
miatt szülői gondoskodás nélkül maradt gyermekeknek. 

Szabó Anna, a seregélyesei baptista általános iskola tanítója, 
igazgató-helyettese elmondta: rendkívüli hatást gyakorolt rá 
és önkéntes útitársaira a szigetországban tapasztalt helyzet, 
a szembesülés az ott élő emberekkel, egy egészen más men-
talitású világgal. Az ott töltött néhány nap alatt megpróbáltak 
olyan szinten belelátni a 2010-ben lesújtó természeti kataszt-
rófa következményeivel küszködő mindennapokba, amennyi-
re az a rendelkezésre álló idő alatt lehetséges volt. Meghatot-
ta őket az a szeretet, megbecsülés és hála, amit a helybéliek 
mutattak például az istentisztelet közben, amelyen részt vett 
a magyar küldöttség.

– Azért még mindig látszik a földrengés nyoma, az élet több-
nyire az utcán zajlik. Nagy a szegénység, hiszen egyáltalán nem 
ritka, ha valaki napi két dollárból tengeti az életét,  és láttuk, 
hogy a kelleténél sokkal több a munkanélküli - mondta Szabó 
Anna, aki szerint ez utóbbi a térség legsúlyosabb problémája. 

A tanítónő a néhány napot összetett és tartalmas időtöltés-
ként jellemezte, és beszélt egy nagyszerű kezdeményezésről 
is. A seregélyesi gyerekek korábban több, mint nyolcszáz kar-
kötőt, nyakláncot készítettek Haitiban élő kis társaiknak, de 
küldtek róluk, az iskola életéről szóló emlékkönyvet, és egy 
korábban elkészített, Magyarországról és szűkebb hazájukról 
szóló video-felvételt is. Az akció folytatódik: elsősorban üveg 
és műanyag gyöngyöket gyűjtenek, ezeket eljuttatják Haitira, 
az ottani gyerekek pedig ezekből készítenek ékszereket, hogy 
hozzájárulhassanak iskolájuk fenntartásához. A magyar tanárok 
gyűjtésre buzdítják a szülőket, a helybélieket és mindenkit, aki a 
szívén viseli a rászorultak sorsát.

– Csak apró ajándékokat kaptak tőlünk az ottani gyermekek, 
de az a boldogság, az a  szeretet, ami viszonzásul belőlük áradt, 
felejthetetlen marad számomra, amíg élek - zárta szavait Szabó 
Anna.

(Szerző: Tihanyi Tamás)

Kétszer ad, aki gyorsan ad
Jótékonysági hangverseny 

Seregélyesen
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A humán munkaközösség hírei a második félévben (felső tagozat)

„ Egy olvasó ezernyi életet megél, mielőtt 
meghal. Az az ember, aki nem olvas, csak 
egyet.”                 (George R.Martin)

Számos házi versenyt tartottunk azért, hogy kik képviseljék isko-
lánkat a területi, vagy a megyei versenyeken.

2015. január 29-én a KÁKICS együttes I. világháborús meg-
emlékező műsorát láthattuk a művelődési  házban, Ferenc József 
fújatja a trombitát címmel.   Színvonalas és megható, egyben el-
gondolkodtató is volt. Köszönjük a szervezőknek.

Február 18-án megyei szépkiejtési versenyen voltunk az István 
Király Általános Iskolában. 61 tanuló vett rész korcsoportonként. 
5.-6. és 7.-8. korcsoport. Címe: Szép magyar beszéd.

Pap Annamária 8.b osztályos tanuló II. helyezett lett . Szépen 
szerepelt még Kiss Viktória 5.b, Molnár Laura 6.a, Sudár Virág 7.a

Minden évben elmegyünk Sárkeresztúrra, Bella István emléké-
re rendezett szavalóversenyre.

Egy Bella verssel, valamint egy XX. századi verssel lehetett ne-
vezni. Február 23-án volt a megmérettetés. Puszta Klaudia 5.b II, 
Molnár Laura 6.a I, Pap Annamária 8.b II. lett. Varga Vanda 
szépen szerepelt.    /8 iskola 23 tanulója nevezett!

Február 27-én nagy sikerrel lépett fel iskolánkban a SAM 
ROWLAND baptista együttes Gitárral a Föld körül című 
műsorával.

Február végén rendeztük meg a Simonyi Zsigmond helyesírási 
verseny területi fordulóját iskolánkban, hogy kik jussanak tovább 

a megyeire. Az áprilisi megyei helyesírási versenyre Paplogó Ve-
ronika 6.b, Vajda Gyula 7.b, Molnár Nikoletta 7.b, Csincsi 
Barbara 8.a osztályos tanuló jutott be. Április 18-án lesz a forduló 
a Tóparti Gimnáziumban.

Március 6-án Országos Baptista Szavalóversenyen voltunk 
Petőfibányán.

Fehér Barnabás 2.b I, Hollósi Zsófi 4.a I. Puszta Klaudia5.b 
III. Pap Annamária  8.b III., Veres Lúcia 8-b osztályos tanuló 
pedig zsűri különdíját kapta. Gratulálunk!

Március 19-én A Táncsics Mihály Általános Iskolában angol 
verseny volt. Hekkel Zsolt 6.a  III. helyezést ért el 11 tanuló 
közül. Két Hétvezéres diák előzte csak meg. Gratulálunk!

Lassan évtizedek óta veszünk részt a Farkas Gyula Napokon, 
Sárosdon. Március 27-én voltunk az idén. Munkaközösségünk a 
szavalóversenyre nevezett. 5.-6. osztályosok a család és a diákélet 
témaköréből választhattak verseket, a 7.-8. osztályosok pedig Nagy 
László egy versével pályázhattak. 90 éve született a nagy költő. Isko-
lánkat 9 tanuló képviselte.

Puszta Klaudia 5.b I., Kiss Viktória 5,b III. ,Molnár Laura 
6.a II. ,Sudár Virág 7.a I: Penzer Patrik 7,b II. Szépen szerepelt 
még Bolye Eszter 6,a, Zsoldos Viktória 6.a, Veres Lúcia 8.b, Varga 
Vanda 8.b osztályos tanuló is. Gratulálunk! 

Sok program lesz még a hátralévő időben, rengeteg munka vár 
még diákjainkra !

Szeretnénk azokról is beszámolni.
Szászi Béláné,

a humán munkaközösség vezetője

Természettudományos hírek az iskolában
A 2. félév a tanulók és a tanárok számára is a versenyekre 

készüléssel telik.

Az iskolai megmérettetések után  a Kaán Károly termé-
szetismereti vetélkedőn Palló Benjamin (5.b), a Teleki Pál 
földrajzversenyen Zsuppán András (7.a) Vajda Gyula (7.b) Mol-
nár Nikolett (7.b) ,Erdélyi Bíborka (8.b), a Herman Ottó bio-
lógiaversenyen pedig Zsilovics Adrián (7.a) Kustán Noémi (7.a), 
Vajda Gyula (7.b) osztályos tanulók fogják iskolánkat a megyei 
fordulókon képviselni.

Február 25-én rendhagyó földrajzórán vehettünk részt 
a művelődési házban, melyet Mécs László és Kollár Lajos tartottak. 
A vetítés során  sok érdekes dolgot tudtunk meg az Antarktiszról, 
az ottani életről és arról, hogy milyen körülmények közt sikerült 
átszelniük ezt a földrészt. Az előadás után a gyerekek kérdéseket 
tehettek fel az expedícióval kapcsolatban.

Március 28-án részt vettünk a Sárosdon megrendezett  
Farkas Gyula komplex természettudományos vetélke-
dőn korosztályonként 1 csapattal. Már március elejétől lelkesen 
készültünk erre a megmérettetésre, hiszen Kipling: A dzsungel 
könyve c. művéből kellett egy jelenetet előadnunk és hozzá egy 
illusztrációt készítenünk. A versenyzők és segítőik szorgalmasan 
tanulták a szerepüket és a koreográfiát. Közben elkészültek a 
jelmezek is. Szombaton izgatottan vágtunk neki a megmérette-
tésnek. A verseny első részében a 3 fős csapatok egy Farkas Gyu-
la életéhez kapcsolódó szövegértés-tesztet írtak meg, majd egy 

természettudományos feladatlap kitöltése következett. A finom 
ebéd után már a jelenet előadására készültünk. Rövid idő alatt 
az izguló gyerekekből „farkasok” lettek az arcfestés hatására. Az 
előadás kezdetére megérkezett „Balu (Fekete Gergő) is és felké-
szültek segítőink : „Maugli” (Dvéri Zsolt) és „Vérfarkas” (Puszta 
Klaudia) is. A jelenet nagy sikert aratott, a szereplők játéka és 
tánca nagyszerű volt.

A többi csapat szereplése után, 15 órakor következett az ered-
ményhirdetés, melyet nagy izgalommal vártunk.

Örömmel hallottuk, hogy mindhárom csapatunk szép 
helyezést ért el:

3-4.osztályos csapatunk (Pinke Lilla, Marosán Melinda, 
Hollósi Zsófia) 2. lett.

5-6.osztályos csapatunk (Palló Barnabás, Kiss Viktória, Pál-
fi Dóra) 2. lett

7-8. osztályos csapatunk (Veres Lúcia, Varga Vanda Milla, 
Zsilovics Adrián) 3. lett.

A diákok értékes könyvjutalomban részesültek. Elfáradva, de igen 
jó hangulatban szállítottuk haza a szülőkkel és Horváth Györgyné 
Judit nénivel a gyerekeket. 

Sikerükhöz ezúton is gratulálok. Segítőinknek (Mogyorósi 
Gyöngyinek, Stanicsek Szilvinek, Horváth Györgynének és az alsós 
tanító néniknek) köszönöm a közreműködést.

Kovácsné Fett Ágnes
(természettudományos munkaközösség vezetője)
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Országos második helyezést 
értek el a seregélyesi 
szakképzős diákok!

A víz világnapja alkalmából minden évben többféle rendezvényt 
szerveznek országszerte. E jeles nap alkalmából intézményünk, a 
Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola diákjai is rendszere-
sen részt vesznek különféle vetélkedőkön. Idén a www.vizvilagnap.
hu oldalon megjelent felhívás keltette fel az érdeklődésünket, és két 
csapatunk is nevezett a háromfordulós, országos online vetélkedő-
re. A beugró feladat megoldása után három héten keresztül kellett 
megoldanunk vízzel kapcsolatos feladatlapokat.

A sok kutatómunka meghozta gyümölcsét, mindkét csapatunk 
meghívást kapott az esztergomi Duna Múzeum és a Közép-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság által szervezett szolnoki díjátadó ünnep-
ségre. Itt kiderült, hogy tanulóink a 33 csapat közül megosztott 
második helyezést értek el azonos pontszámmal, és csak egyetlen 
ponttal maradtak le dobogó legfelső fokáról. A szép és hasznos aján-
dékok átvétele után egy finom ebéddel és Tisza-parti sétával folyta-
tódott a program. 

A 10.ik osztály Vízicsibék nevű csapatának tagjai:
Baracsi Boglárka, Gaál Noémi, Huszár Kamilla
A 11.ik osztály Víziászkák nevű csapatának tagjai:
Varga Diána, Márkus Adrián és Szekeres Martin

Kókai Beáta
felkészítő tanár

A Fejér Megyei Eötvös József Szakképző 
Iskola és Kollégium

(8111 Seregélyes, Fő u. 278.)

a 2015 szeptemberétől kezdődő 
tanévtől indítani kívánja a

2 ÉVES SZAKMUNKÁSOK
SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁT

nappali és levelező
munkarendben.

Az oktatás a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény (2. § (1) bek. alapján) INGYENES.

A jelentkezés feltétele: szakmunkás-bizo-
nyítvány vagy befejezett 10. osztály

A nappali munkarendben 17-19 éves ta-
nulókat fogadunk.

Az oktatás heti kb. 32 óra, hétfő-péntek 
délelőttönként.

A levelező oktatásba való bekapcsolódás 
a 16. életév betöltését követően lehetséges, 
felső korhatár nincs.

Az oktatás (konzultáció) szombati napo-
kon, kb. 9 óra/nap időtartamban folyik.

További információ az iskolában kérhető:

Telefon: (22) 575-002
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
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Pintér László

Emlékeim 
(1944-45.)

(Részlet)

…Néhány perc múlva már 
jöttek is értem, és átkísértek a 
Szűcsékhez. Itt az első szobába 
vittek, ami részben irodának 
volt berendezve, az asztalon te-
lefon és sok papír hevert. Apu-
kát nem engedték velem jönni. 
A katonák és tisztek az asztal 
elé állítottak, kemény, szigorú tekintettel néztek rám, és kérdezget-
ni kezdtek. Nagyon meg voltam szeppenve, mert nem tudtam, mit 
akarnak tőlem. Alig tudtak magyarul, nehezen értettük meg egymást. 
Magyarázták, kézzel-lábbal mutogatták, hogy süket a telefon, mert 
a vezeték el lett vágva, és ezt én tettem. Nem tagadtam ezt, én is 
kézzel-lábbal igyekeztem elmagyarázni a cselekedetem okát. Ők ezt 
sajnos nemigen értették meg, vagy talán nem is akarták, jobban jött 
nekik azt mondogatni, hogy én „spion”, kém vagyok, és a németek, 
vagy mások bíztak meg ezzel. Ahogy észrevettem, apámra is gyana-
kodtak, hogy talán ő adhatott nekem megbízást a drót elvágására. 
Úgy másfél-kétórai faggatás után kezdték megunni az egészet, és tü-
relmetlenné váltak. Vad fenyegetésbe kezdtek, és nemcsak mondták, 
hanem a nyakamra dróthurkot téve, a fejemhez pisztolyt nyomva be 
is mutatták, hogy mi vár arra, aki ilyet tesz, mint én. 

Ezekben a pillanatokban teljesen összetörtem, könyörgően, se-
gélykérően néztem körül, és elkezdtem hevesen zokogni. Remegve 
a félelemtől, letérdeltem és összetett kézzel könyörögtem, hogy 
ne bántsanak. Ezután váratlanul abbahagytak mindent, de el nem 
engedtek. Félreállítottak az ajtó mögé. Itt szipogva, lehajtott fővel 
álldogáltam sokáig. 

Az otthoniak órák óta nem tudtak rólam semmit, de apám sejtet-
te, hogy miért vittek át a Szűcsékhez. Arról azonban elképzelése sem 
volt, hogy mit akarnak rám kenni. Kis idő múlva a ruszkik asztalán 
megszólalt a telefon. Úgy látszik, már összekötötték, megjavították a 
vonalat. Pár szó és helyeslés (dá-dá, harasó) után a tisztek lerakták 
a kagylót. Röviddel ezután belépett a szobába az egyik tiszt és két 
kiskatona nádszövetes vakolatdarabokkal a kezükben. Kezdtem va-
lamivel jobban érezni magam a vakolatok láttán, mert ha megnézik, 
amire hivatkoztam előttük, talán hisznek nekem. Meglepődve láttam, 
hogy rövid idő múlva apámmal tértek vissza. Először megörültem, 
hogy értem jött, de amikor arra gondoltam, talán azért van itt, mert 
őt is gyanúsítják felbujtóként, vagy társ-tettesként, egyenesen két-
ségbe estem. Csendben, szomorúan figyeltem, miről is van szó. Úgy 
láttam, az oroszok igyekeztek megértetni apámmal mi is történt, és 
milyen súlyos bűntettet követtem el. Apám rosszallóan és kérdően 
nézett rám, amire neki is elmagyaráztam mit tettem, és főleg miért. 

A tisztek figyelmesen hallgatták és követték magyarázataimat és 
mozdulataimat, - mivel ezt még mindig nekik is szántam. Apámnak is 
elmondták, hogy háborús időkben az ilyen cselekedeteknek, amit én 
tettem, milyen következményei lehetnek. Mondták, hogy egy rossz 
gyerek, „klapec” vagyok, és máskor vigyázzon rám sokkal jobban, majd 
vigyorogva, mutatóujjukkal megfenyegetve, elbocsátottak bennünket. 

Otthon anyukám pityeregve, majd hangos sírásra fakadva fogadott 
bennünket, és tüstént el kellett mesélnem mindent, ami történt. 

Másnap anyukám és én leköltöztünk Anti bátyámékhoz. Apukám 
most sem jött velünk, mert mint eddig is, most is házőrzőnek ma-
radt az oroszok között. Itt Anti bátyáméknál a szobában, konyhá-
ban és a speizban összesen 16-an húztuk meg magunkat. Anyukám 
a kosztot innen hordta naponta apukának az Ötházhoz. Egyik nap 
nagyon szomorúan jött vissza. Aputól megtudta, hogy tőlünk az 
oroszok elmentek, és a ház kóborló, kutató orosz katonák prédája 
lett. Hosszú szurkáló vaspálcáikkal megtalálták az istállóban és disz-
nóólban elásott ládákat, puskatussal kényszerítették apukát azok 
kiásására és felnyitására. A ládák tartalmát össze-vissza turkálták, 
szétszórták, és zsákokban sok mindent elvittek belőlük. A szüleim 
sajnálták, ami történt, de reménykedtek abban, hogy a legnagyobb 
láda az iszlingben (oldalfalakkal, tetővel ellátott kinti munkaterület) 
megmarad, nem fogják majd megtalálni. Sajnos, erre a közeljövőben 
történtek alaposan rácáfoltak. Egyik nap megjelent néhány orosz 
katona, kezükben hosszú, hegyes karddal és szurkáló vaspálcákkal 
felszerelkezve. Rövid tanakodás után eloszlottak és elkezdték a 
kutatást. Látszott rajtuk, hogy ebben már nagy gyakorlatra tettek 
szert. A földben hagyott, kifosztott ládák láttán, - mivel őket már 
megelőzték -, bosszúsak és kedvetlenek lettek, gondolták, itt már 
nem érdemes kutatniuk. Egyik társuk azonban nem adta fel a re-
ményt, szurkálni kezdett a tyúkólnál, majd az iszling melletti alacsony 
baromfi ólban, végül a figyelme az iszlingre terelődött. Kinyitotta 
az ajtót és bement a belsejébe. Apámék egymásra néztek, meghűlt 
bennük a vér, sejtették, hogy ennek már jó vége nem lesz, meg fog-
ják találni a ládát. 

Úgy is lett sajnos, oldalról szurkált be a tüzelőkupacok alá, és 
egyszer csak keményet talált a vas. Kiabált a társainak, és hamarosan 
elkezdtek ásni. Nemsokára láthatóvá vált a ládatető, amit egy-két 
perc múlva fel is feszítettek. Kidobáltak, szétszórtak belőle mindent, 
úgy nézett ki, a ruhaneműk nem érdekelték őket. Valami mást, órát, 
ékszert kerestek inkább. A láda fenekén aztán egy kicsi, ruhával kör-
betekert papírcsomagot találtak. Felcsillant a szemük, és mohón for-
gatni kezdték a kis csomagot. 

Apuka ekkor már tudta, hogy ebből nagy baj lesz, ugyanis a cso-
magocskában nem volt más, mint a legénykorában vásárolt forgó-
pisztolya és néhány tartalék töltény. 

A nikkelezett forgópisztolyon megcsillant a fény, amint apám fe-
jéhez nyomták. Az oroszok vadul káromkodtak, és aput lehordták 
mindenféle büdös partizánnak. Ő szegény megpróbálta megmagya-
rázni nekik, hogy nem partizán, és ha használni akarta volna mosta-
nában, akkor nem teszi a láda mélyére, és nem ássa el. A megvadult 
oroszok ezt nemigen értették, vagy talán nem is akarták, tovább 
ordítoztak szegénnyel. Anyámmal kissé távolabbról néztük mi tör-
ténik, majd megpróbáltunk segítséget hívni. Anti bátyámék azonnal 
cselekedtek, és hívták Sajtos Gábor bácsit tolmácsnak. Ő az első 
világháború után évekig volt orosz fogságban, és jól beszélt oro-
szul. Rövid rábeszélés után kötélnek állt a kisöreg, és vállalta a tol-
mács szerepét, megmenteni Pista barátja életét. Az oroszok addigra 
azonban apukát fegyverekkel közrefogva elvitték valahová Simonék, 
Borsosék, Zagoráék felé. A nagypapa és Gábor bácsi nyomban elin-
dultak arra, végül is megtalálták az oroszokat és aput is. Gábor bácsi 
oda-vissza tolmácsolt. Jó másfél órai győzködés után az oroszok 
végre kezdték elhinni apám ártatlanságát. A fegyverét természete-
sen elkobozták, őt pedig hazaengedték az egész család legnagyobb 
örömére. Fischer papáék asztalosműhelyében a férfiak pár percre 
összejöttek, megtárgyalták a történteket, majd apám megköszönte 
Gábor bácsi fáradozását, és haza indultak. 

(folytatása következik)
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Hetven éve ért véget 
a II. világháború

Az általános iskola emeleti aulájában érdekes, de 
eredeti darabokból álló kiállítás látható, amely a II. 
világháború befejezésének 70. évfordulójára készült.  
A roncs darabok többsége a T-34 tankból és az IL-2 
csatarepülőből valók, helyhiány miatt ennyit lehetett 
megmutatni, ám ezek is hihetetlenül érdekesek.

Horváth Péter roncskutatót (aki 
Seregélyesen él), kértük meg, hogy 
a háborús roncsokhoz kapcsolódó 
történeteket, kutató munkája kap-
csán nyert ismereteit röviden ossza 
meg a Kisbíró olvasóival.                               

„Ivan Boriszovics Nyepocselovics 
alhadnagy a Szovjetunió Hőse ki-
tüntetés birtokosa 1945.01.19-én 
IL-2 csatagépével Polgárdinál táma-
dott földi célokat mikor német Fw-
190 vadászgépek megtámadták, és 
eltalálták a repülőt. A sérült géppel 
Seregélyes déli részén kényszerle-

szállást hajtott végre a szántóföldön és épségben el is tudták hagyni 
azt, lövész-társával együtt. Az üldöző vadászok a már földön lévő 
sérült gépet szétlőtték.  Később a gép vastag páncéllemezeit a né-
metek felhasználták saját állásaik védelmére. Kutatáskor előkerült a 
gép 12,7mm-es UBT védőgéppuskája is, amit a tűzszerészek elszál-
lítottak megsemmisítésre.

Lev Konsztantinovics Vorobjev alhadnagy IL-2 csatarepülőgépével 
1945.03.14-én zuhant le Pálinkaháza mellett. A gépét légvédelmi ta-
lálat érte, ezért el kellett hagyni azt. Szubotin törzsőrmester a vé-
dőgéppuskás el tudta hagyni a zuhanó gépet, de hadifogságba esett. 
Ő túlélte a háborút és az ő elmondása alapján tudjuk, hogy Vorobjev 
alhadnagy a gépet ért találat miatt nem tudta kinyitni a kabintetőt, 
ezért a géppel együtt lezuhant. Több évig kutattam a repülőgép be-
csapódási helyét mire rá-
találtam a kráterre. Kutató 
árkot ástam és akkor került 
elő egy emberi koponya da-
rabja a roncsok közül. Innen-
től fordult komolyra az ügy. 
Engedélyek beszerzése kö-
vetkezett a hatóságoktól és 
végül 2013 szeptemberében 
sikerült feltárnunk a krátert 
és exhumálni a pilóta földi 
maradványait a Szolnoki Re-
pülőmúzeum munkatársaival 
és Borisz Davidov orosz ku-
tatóval közösen.

(folytatás a 20. oldalon)
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A T-34/85 személyzetét: harckocsi parancsnokot, harcjármű veze-
tőt, lövegirányítót, töltőkezelőt 1945.03.13-án lőtték ki, és mind a 
négyen bennégtek a tankban. A roncs mellett találtam egy 75 mm-
es páncéltörőgránát deformálódott darabját, ami lepattant a T-34 bal 
oldaláról. A következő lövés viszont betalált, ami végzett a tankkal és 
a kezelőkkel is. A sikeres lövést pedig egy német Párduc tank adta le.

Kis adalék még a történethez, hogy az orosz harckocsi személy-
zet minden egyes ellenséges kilőtt tank után kapott fejenként 500 
rubelt. Egy munkás éves fizetése akkor 320 rubel volt a T-34 pedig 
142 000 rubelbe került. A motiváció megvolt.

 A-20G-40-DO Boston a 17. légi hadsereg (3. Ukrán front) bom-
bázó ezred gépe volt. Személyzete: hadnagy pilóta, hadnagy navigá-
tor, rádiós lövész és egy lövész volt.

Az USA gyártmányú gép Santa Monicában készült. Majd két hónapig 
tartott az útja mire megérkezett a megrendelőnek. 1945 márciusáig 
repült, amikor is a „Tavaszi ébredés” hadművelet során német flak ta-
lálatot kapott és a sérült gépet Peter Düttman vadászpilóta találatai 

semmisítették meg. Négy nap híján majdnem megérte az első születés-
napját. A gép személyzetével együtt felrobbant a levegőben Pálinkaháza 
felett. Egészen ‚97 őszéig pihent a földben, amikor a nyáron lezúduló 
nagy mennyiségű eső ki nem mosta egy darabját a földből. A kukori-
ca aratásakor került napvilágra a kiálló darab, amit a traktorosok be-
gyűjtöttek .A faluban terjedt a hír,hogy találtak egy „Messzersmittet”. 
Osztálytársammal és unokatestvérével kimentünk és kiástuk a még 
földben lévő roncsokat. Ekkor dőlt meg a „Messzersmitt” elmélet. Az 
akkumulátor fedélen ott virított az USA Army Air Corps felirat. Jöttek 
elő szépen a nagy tábla lemezek, pilótafülke kabinkeret és egy adat-
táblás lemez is, ami alapján azonosítva lett a gép. Bahvalov hadnagy és 
társai egy napon zuhantak le Vorobjev alhadnaggyal  1945.03.14-én.  Ez 
a nap egyébként nagyon brutális nap volt a 17. légi hadsereg repülőinek, 
mert elvesztettek 34 db gépet.”

– ke –

Örülünk, hogy fölújították
A szőlőhegyi „Aranyeső” Nyugdíjas Klub 

1997-ben alakult. Megalakulásakor a heti ösz-
szejövetelekre a régi iskola mellé épített ta-
nítói, szolgálati lakást kapták meg. Ez a lakás 
60-70 évvel ezelőtt épült, így az épület vala-
mennyi helyisége az évek alatt nagyon elhasz-
nálódott, rossz állapotban volt.

Községünk önkormányzata a 2014. évi fejlesztési tervébe 
bevette az épület fölújítását. A belső munkálatok 2015. január 
20-ra el is készültek, a külső renoválásra tavasszal kerül sor.

A klub tagjai nagy örömmel takarították a helyiségeket, dí-
szítették és barátságossá varázsolták.

Köszönetünket fejezzük ki Horváth Sándor polgármester 
úrnak és a képviselő testületnek a támogatásért, a sok segít-
ségért.

Köszönjük a felújításban, takarításban részt vett valamennyi 
dolgozónak a szorgalmas, odaadó munkáját.

Köszönettel:
Ambrus Ferencné

klubvezető

Már az új klubban

(folytatás a 19. oldalról)
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KÉPMENTÉS
1957-ben költözött Seregélyesre az Eötvös József Szakképző Iskola. Akkor MTH néven és az idősebbek még ma is így emlegetik. Később 

több névváltozás volt. Amikor ez a kép 1964. április 18-án készült éppen Mü.M 319.sz. Szakmunkásképzőnek nevezték. Az intézmény a 
kezdetektől fogva jó kapcsolatot igyekezett kialakítani a faluval, így annak fiataljaival is. Ezen a képen az intézmény diákjai és a falubeli lányok 
közös színdarabban játszottak együtt, melynek címe: „A taktika” volt. Szereplők: Sziládi Judit (ma Kiss Gyuláné), Szabó Mária (ma Fischer 
Istvánné), Erháth László, Györkös József, Orsós Imre, középen Varga Endre (nevelő-tanár) és van még a képen, akinek nevére nem emlé-
keznek. Köszönjük a fotót Kissné Juditnak.

Idősgondozás Seregélyesen
Seregélyes településen 2014. július 1. napjától a 

Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás által 
működtetett Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 
látja el az idősek gondozását.

Akinek már volt, vagy van beteg, illetve teljes körű ellátásra szoru-
ló hozzátartozója a családban, ők tudják, hogy nagy könnyebbséget 
jelent, ha szakképzett gondozó-ápoló személyek segítik hozzátar-
tozójukat saját lakókörnyezetükben. Az idős családtagokról való 
gondoskodás munka mellett nehezen oldható meg különösen, ha 
az idős ember nem él egy háztartásban a fiatalokkal. Ezekben az 
esetekben a házi gondozó szolgálat segítsége lehet a megnyugtató 
megoldás. Az idős ellátás keretein belül a következő gondozási for-
mák szerepelnek.

A házi segítségnyújtás keretében térítésköteles (295 Ft/óra) és 
térítésmenetes szolgáltatások vehetőek igénybe.

A rászoruló személyek számára napi egyszeri melegétel biztosítá-
sa, házhozszállítással (650 Ft/adag). 

Az Idősek Klubjában napközbeni felügyeletet tudunk biztosítani 
gondozó személy révén. A napközit igénybe vevők számára lehető-
ség van az étkezésre, társas kapcsolatok ápolására, valamint alapve-

tő szükségleteik kielégítésére. A klubtagok részére változatos, sza-
badidős programokat szervezünk. A nappali ellátás térítésmentesen 
vehető igénybe.

Szolgáltatásainkat mentálisan sérült, illetve időskori demenciával 
élők is igénybe vehetik – az Idősek Klubjába történő személyszállí-
tás biztosított.

Munkatársaink készségesen állnak az érdeklődök rendelkezésére!

Szolgálatunk elérhetőségei:
8111 Seregélyes, Bethlen Gábor u. 2.

Tel.: (06) 22-622-056 • Mobil: 06/30-58-58-301

Munkatársaink
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MEGMENTETT ÉRTÉKEK
Tovább nyitogatjuk „Hollósi István kincses ládá-

ját”. A háború után születettek alig, a mai fiatalok 
pedig már semennyire sem ismerik a rokkát. Mu-
száj itt leírnom ezt a kis sztorit. A buszmegállóban 
fiatal fiúk álltak, amikor kijöttem a Tájházból. Az 
egyik megkérdezte tőlem, nem láttam-e elmenni 
a buszt, amire már jó ideje járnak? Én pedig azt 
kérdeztem, ismerik-e a rokkát? Szinte egyszerre 
kérdeztek vissza: „Ja, a rokka parancsnokot a tv so-
rozatból?” Hát nem egészen – mondtam – és aján-
lottam, ha idejük engedi, látogassanak be egyszer 
a Tájházba.

Nos, hát mi is a rokka? A Néprajzi Lexikon így fogalmazza meg: 
„Lábbal meghajtásos szerkezet, amely egyidejűleg sodorja a szálakat 
fonallá és tekeri föl a kész fonalat a csévére”. Magyarországon a 18. 
szd.-tól kezdett terjedni, főleg ipari alkalmazásban. Később az ipari 
forradalom elsöpörte, de falusi, paraszti házakban nagy volt a nép-
szerűsége, főleg a 19. szd.-ban élte virágkorát. Hollósi Pista szerint 
Seregélyesen is szinte minden második házban volt és még a háború 

után is használták. 
– Mire is?
– Kender, len sodrására. 

A gyapjúhoz és kézimun-
ka fonalhoz más szerke-
zetűt használtak, mint 
amilyenek itt a Tájházban 
vannak.

A munkaeszköz fontos 
része az orsó, amelynek 
patkó alakú szárnya van, 
ezen helyezkednek el a fo-
nalvezető kampók, melyek 
a fonalat a csévére veze-
tik. A szárny forgása adja 
a fonal sodrát. Haszná-
latkor először rögzítjük a 
sodrandó szálakat, az úgy-
nevezett „szöszt”. Szálat 
húzunk belőle és átvezet-
jük a szárnyas orsó vezető 
nyílásán. Rögzítjük az orsó 
tengelyére a fonalvéget 
és a kampóra akasztjuk 
a fonalat. A rokkát lábbal 
elindítjuk. Ha a cséve ezen 
része megtelik fonallal, ak-
kor eggyel közelebbi kam-
póra rakjuk.

– Mint mindenhez, eh-
hez is gyakorlott kézmoz-
dulatokra volt szükség és 
sok nyálra - mondja Pista. 

Ugyanis a sodráskor mindig nedvesíteni kell a fonalat, akkor lesz egyen-
letes és akkor könnyebb bánni vele. És hát mi van legközelebb? Nyálazni 
az ujjunkat. Emlékszem, hogy őseink ilyenkor – a több nyáltermeléshez 
– birsalmát szoktak eszegetni.

– Mire használták ezeken a rokkákon készült fonalakat?
– Főleg zsákokat, durvább anyagokat készítettek belőle, de a szőnyeg 

szövés vezető szálaként is ezt használták. Az egészen vékony szálakból 
zsákvarró cérna és vászon készült.

A Tájházban kétféle rokka látható a sok-sok változatból. Közös 
jellemzőjük, hogy minden része fából készült (kivéve egy: az orsó 
tengelye). Szépen kifaragott eszközök, sőt az egyikre színes virág 
motívumokat is festettek.

Pista mesélt még a len és kender megmunkálásáról, előkészítésé-
ről. Ezt most nem részletezem, a lényeg: learatásuk után összekötö-
zik a szárakat és két karó közé szorítva vízben áztatják. Majd megtö-
rik, „megtiporják” és fogazattal kifésülik. Ez a fogazat az úgynevezett 
gereben, amelyből kettő a Tájházban is föllelhető.

-kovács e.-
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JÓL KEZDŐDÖTT A 2015-ÖS ÉV IS
A színjátszó kör és az Élő Ősz Nyugdíjas Klub 

műsorával tisztelettel adóztunk a II. világháború 
áldozatainak január 12-én az emlékműnél. Jó ér-
zés, hogy ez már hagyománnyá nőtte ki magát és 
már nem élettelen szobor a „Tűzbimbó”.

Január 21-i klub napunkon a többi aktuális feladat mellett megem-
lékeztünk a Kultúra Napjáról, a Himnusz közös felolvasásával.

A sok betegség miatt egy kicsit langyosabb a hangulat a klubban, 
de a farsang az más! Nyolc klub tagunk vállalta a maskarába öltözést, 
ami nagyon jól sikerült. Felvonult sorban: a nyávogó kandúr cica, a 
tiroli táncos lány, az igen szegény, fát gyűjtő anyóka, a napbarnította 
afrikai lány, ringó csípőjével a cselédlány, akiből minden hét végén úri 
dáma lesz – ezért át is öltözött közben, – Zorró is bevágtatott , igaz 
nem az ablakon, hanem az ajtón. Volt apáca is, aki bocsánatkérésre 
intett bennünket, ha esetleg van bűnünk. Közben idős nagyapánk, aki 
az aratás lélegzetvételnyi szünetében – míg a kaszáját kalapálták – 

kis szakajtó ruhájából, kölcsönként bicskával megszalonnázott. Igen 
jó hangulat kerekedett!

Ozsvátné Ági nem sajnálta az idejét és fáradtságát, hogy benevez-
zen a székesfehérvári Felsővárosi Nyugdíjas Klub fánkversenyére. A 
fánk szalagos volt, a jutalom II. helyezés, oklevél, egy üveg bor.

Ezen a versenyen csöröge fánk is volt, mely finom ízével, csörgő 
szélével elnyerte a közönség díjat, oklevél kíséretével. A fánk készí-
tője: Horváth Dánielné Marika volt. Köszönjük az ízeket, a munkát!

A siker széria itt nem fejeződött be, mert február 25-én követke-
zett a XXII. Fejér megyei KOR-TÁRS Nyugdíjas KI-MIT-TUD? ren-
dezvénye. Az eredményről beszéljenek az oklevelek, az emlék lap.

Mindenki megérdemelte az elismerést és mindenkire büszkék 
vagyunk. Közben egy kis csoport Székesfehérváron a Vörösmarty 
Színházban előadást nézett február 20-án. Ők is jól szórakoztak.

Ha valaki úgy gondolja, hogy érdemes változatos, szórakoztató 
órákat ebben a közösségben tölteni, csatlakozzon hozzánk. Szívesen 
látjuk, szeretettel várjuk!

Oláh Jánosné
klubvezető       

ELISMERÉS ÉS KÖSZÖNET!
A Kisbíró olvasói előtt szeretném Kiss Gyuláné mun-

káját megköszönni! A 2014- es választáson már nem in-
dult, visszavonult a közéleti szerepléstől.

Az előző önkormányzati ciklusban, mint alpolgármester se-
gítette közvetlenül a munkámat, de felelősen képviselte te-
lepülésünket a Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás pénzügyi 
bizottságában, a Székesfehérvár és Térsége (Pákozd, Pátka, 
Seregélyes) Szennyvíztársulás Tanácsában, a Sárvíz Nonprofit 
Kft., és a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészség-

ügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság pénzügyi bizottságában is biztosította a szakmaisá-
got, valamint képviselte településünk érdekeit. Segítette a Se-
regélyesi Szennyvízberuházó Víziközmű Társulatunk munkáját 
is. Persze emellett településünk és az itt élők a problémáival 
is foglalkozott.

Az ezeken a területeken végzett odaadó munkáért jár részem-
ről az elismerés és KÖSZÖNET!

Horváth Sándor
polgármester 
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ISMÉT NYUGDÍJAST 
BÚCSÚZTATTUNK

Anda Lászlóné (so-
kaknak csak Tercsi) 
ez év elején 40 éves 
szolgálati idő után vo-
nult nyugállományba. 
1996-tól volt az ön-
kormányzati hivatal 
munkatársa. 

Nehéz területen végezte 
munkáját, amely mind határo-
zottságból, mind megértésből 
rendkívüli követelményeket 
támasztott elé. Ez a terület az 

ügyfelek szemszögéből nézve a nemigen kedvelt adóigazga-
tás. Vezetői bátran támaszkodhattak szakértelmére, tudására, 
megoldó készségére. Karakánsága példaértékűvé vált kollegái 
közt.

 „Ne kérdezz, ne csodálkozz, fogadd el az utat, mit az élet nyújt 
neked, fogadd el a tényt, hogy az előtted álló ösvény új irányba vezet. 
Rázd le a miérteket és a „mi lenne, ha...” kérdéseket, s megszaba-
dulsz kétségeidtől.  

(Vicki Silvers) 

Szorgosan tetted a dolgod, 
Adóból elég soha nem volt. 
Pedig tudjuk, életedben,
Sok bánat, nehézség trónolt. 
A munkádban jól helytálltál, 
Nagy szorgalommal dolgoztál. 

Igen, ez volt jellemző terád, 
A feladatot nézted, nem a ’lazsát’, 
Míg más csak osztotta a parancsot, 
Te végezted önállóan a dolgot. 
  
Sok volt a munka, most már elég, 
A nyugdíjkor téged elért, 
Megérdemled a pihenést, 
Munka helyett az emlékeknek élj. 

Hálás köszönet
az együtt töltött
munkás évekért !!!

Horváth Károly
jegyző

 MIRŐL 
TÁRGYALTAK?

Községünk képviselő testülete februári ülé-
sén több napirendet tárgyalt. Ebből válogattunk 
néhányat és adunk közre röviden.

Az energetikai fejlesztés Seregélyesen pályázatához 6 millió 
forint önrészt biztosít az önkormányzat, melynek rendelkezésre 
állásához kötelezettséget vállal a 2015-ös költségvetésben (a fej-
lesztéssel a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház elektro-
mos energiaigényének jelentős részét tudják előállítani). Szintén 
tárgyalta a testület az Energy Hungary Energetikai Zrt. ajánlatát 
és úgy határozott, hogy a napelemes rendszerre vonatkozót fo-
gadja el, de csak akkor, ha 100 % pályázati támogatással megva-
lósítható.

Rota-vírus elleni védőoltás költsége felének (720 ezer Ft) az át-
vállalására kérte az önkormányzatot dr. Horváth Tibor házi gyer-
mekorvos. Megtárgyalás után a testület köszönetét fejezte ki a gyer-
mekorvosnak a megelőzés, a gyermekekről való gondoskodásért, de 
jelenleg nem tudnak ilyen szociális támogatást nyújtani. Későbbiek-
ben a támogatás újra tárgyalásától nem zárkózott el a testület.  

Seregélyes – Aba összekötő út. Elfogadta a testület az út tervei-
nek előkészítésére vonatkozó XINEON-IT Műszaki Szolgáltató Kft. 
előterjesztését és kötelezettséget vállalt a 2015-ös költségvetésbe 
való biztosítására.

Nagyközségünk várossá válásához fölkért az önkormányzat 
egy céget, hogy készítse elő az ehhez szükséges anyagokat, ter-
veket. A költségvetésben erre 3.400 ezer Ft+áfa összeget biz-
tosítanak.

Lesz-e bölcsöde, óvoda bővítés? Jelen pillanatban még nem tudni, 
hogy lesz-e lehetőség bölcsődei támogatást igénybe venni. A Szere-
tet Szolgálat azt mondta, hogy ők hajlandóak a bölcsődét üzemel-
tetni, ha az önkormányzat a feltételeket biztosítja. Ha várossá akar 
a falunk válni, akkor szükséges lenne a bölcsőde. Egyelőre a családi 
napközi épülete megfelelő lenne.

Ha az Emberi Erőforrások Minisztériumától pozitív elbírálást kap az 
önkormányzat, akkor javasolja a testület a bölcsődei hely kialakítását.

Az óvoda bővítésének tervezését viszont máris el lehet kez-
deni. E munkával a képviselő testület egyhangú szavazata szerint 
Novák Róbertet bízza meg az önkormányzat. (800 ezer Ft+áfa). A 
bővítésre egyébként a megyei keretben rendelkezésre áll egy 50 
milliós összeg.

Ezen az ülésen tárgyalták az önkormányzat adósságot kelet-
keztető ügyleteit, a lejárt határidejű határozatokat és az átruhá-
zott hatáskörben hozott határozatokat. Foglalkoztak a közalkal-
mazotti pályázatok elbírálásával, szó volt teherautó vásárlásról, 
a Dinnyési út közvilágításáról, járda építéséről, fogorvosi magán 
praxis igénybevételéről, valamint két magán panasz ügyben is 
döntést hoztak.                                                                                           

Összeállította:
Kovács E. 

Fotó: Tamás István • www.nds.hu
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Jelenleg még nem dőlt 
el, hogy a Főtér véglege-
sen hogyan is fog kinézni, 
milyen  lesz a kialakítása, 
lecsökken-e a jelenlegi te-
repszintje a járdáéra, meg-
növelve ezzel a tér nagy-
ságát, újabb közösségi 
funkciókkal bővítve a tér 
nyújtotta lehetőségeket, 
vagy meghagyva a mostani 
magasságot a kerítés felújí-
tásával azon belül térkö-
vezzük le a teret.

Én továbbra is amellett vagyok, 
hogy a tér szintjét a járdákéval egy 
magasságba kellene hoznunk, külö-
nösen azért, mert a nyártól az el-
kerülő út miatt a gépjárműforgalom 
várhatóan a töredékére fog csök-
kenni, így nem kell attól tartanunk, 
hogy a gyerekek véletlenül is kiro-
hannak majd a forgalmas útra, de 
természetesen valamilyen korlátot, 
vagy sövénykerítést, esetleg virágból 
elválasztófalat ki kell alakítunk en-
nek megelőzésére.

Terveink szerint még az idén 
nyáron elkészülhet a Főtér felújítá-
sa. Most a különböző elképzelések, 
ötletek egyeztetése, azoknak a be-
árazása folyik, ezekből az elképze-
lésekből láthatunk a képeken egy 
kialakítási lehetőséget.

Horváth Sándor
polgármester

LEHETSÉGES ELKÉPZELÉS
a Művelődési Ház előtti Főtér kialakításáról
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Seregélyesi kisdiák nagy sikere 
a portugáliai  világbajnokságon
Csizmadia Dániel aranyérmet szerzett semi-contactban a világ-

bajnokságon.
 Dani kitartó munkával jutott ki a világbajnokságra, a válogatott 

keret tagjaként és a döntőben is nagyon szép győzelmet aratott, 
5-0-ra verte ellenfelét - mondta Kordás István és Koncz Gábor 
Renshi-k.

GRATULÁLUNK! Így tovább! GRATULÁLUNK az edzőpárosnak 
is!

„Először embert kell nevelni a gyerekből, csak azután verseny-
zőt!”

A tollasozóink a diákolimpián az iskolai 
rangsorban a „B” kategóriában az országos 
listán a 4-5. helyen végeztek holtversenyben, 
az „A” kategóriában a 3. lett a sulink.

Fényképalbum
Nem egyszerű dolog állatokkal együtt dolgozni, 

de én nagyon szeretem! Gyerekekkel közösen a 
végeredmény mindig annyira szeretnivaló.

Ki ne ismerné Fazekas Mihály elbeszélő költeményét, a Lúdas Ma-
tyit? A mű sok mindenkit megihletett. 

Egyszer nekem is támadt egy ötletem, olyan jó lenne nyáron egy 
vagány kis lurkóval bő gatyában, mezítláb a porban libákat kergetni! 
És jött Lacika...első pillanatban tudtam, hogy ő lesz a megfelelő alany. 

Élveztük a fotózást, igaz elég meleg volt azon az augusztus eleji 
nyári napon. Kergettük a libákat le s fel. Mindenki tette a dolgát.

Egy igazán kedves kis sorozat lett a végeredmény, melyből egyet 
be is mutatok. 

A fénykép teleobjektívvel készült (70-200mm, mert azért olyan 
közel nem lehetett menni a libákhoz. Tartottak tőlünk, ami érthető. 
(Nem tudták mire készülünk.)

további adatok: 1/200sec, f13, ISO 320.
több kép itt: http://csutafoto.blogspot.hu/2014/08/lacika-kis-

libapasztor-lacika-little.html

A libáknak és gazdájuknak köszönöm a lehetőséget! 
Jó fényeket!  

Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu


