
Imre Ferenc: 1848-49 fénye
A fényed örökké ragyog,
nemzetünk egén csillagod,
míg hazánk fölött égbolt lesz,
addig itt, daloljuk dalod.

Emlékezünk, ünnepelünk,
dicsőségedből is élünk,
múltad ma is fényben ragyog,
a magyarnak erőt adod.

Magyar honvéd és felkelő
az életét nem kímélve,
egységes szent akarattal
szabadságért ment előre.

Véres zászlót fölemelte,
sebesülten vitte tovább,
szabadságra éltét tette,
úgy vívta a harcát, csatát.

Hol dörögtek Bem ágyúi,
ott, csak siker születhetett,
a nemzetünk föltámadott,
szabadság lázában égett.

Császár és cár barátsága
sorsunkat megpecsételte,
szabadságtól a félelmük
magyar forradalmat ölte.

Halottak és kivégzettek
lelke bennünk tovább lobog,
túlélőknek szenvedése,
ma is keblünkben háborog.

Ökölbeszorított kézzel,
láncra verve, börtönökben
megalázás és szenvedés
szabadság vágyát nem ölte,

Dicső tettüket fény őrzi,
márciusnak örök fénye,
ünnepünkön, míg fölragyog
emlékezés dicsősége.

Szabadságunk ős dalain
korona a magyar himnusz,
mi fölállva énekeljük
lelkünk reszket, s él, mint Krisztus.

Seregélyesi
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Nőnapi köszöntő!
A nemzetközi Nőnap alkalmából mind a magam, mind 

pedig férfitársaim nevében kívánok valamennyi Hölgy ol-
vasónknak nagyon sok boldogságot! Az Ünnep alkalmából 
e két verset fogadják sok szeretettel Tőlünk:

 
Mint egy virággal telehintett ezerszín mező,  
Oly csoda egyenkint minden egyes nő. 
Van köztük rózsa, jázmin és liliom, 
Viola, kökörcsin s bimbó a cédruson. 

Gyönyörű mindenik, mit ember szeme lát, 
Csak győzd megtalálni a fű közt az ibolyát. 
Mert keresni érdemes, mivel ha rálelsz legott, 
Meglátsz a szemében gyúlni egy csillagot. 

Az a csillag vezet majd egy életen át, 
Mint ahogy eddig is minden ember fiát. 
Legyen a nő gyermek, anya vagy 
nagymama, 

Az ő szíve mindig a szeretet 
hona. Ezért köszöntelek fel 

most én is tégedet,
Kívánva neked 

boldog és szép 
életet,

 

Mert szeretném köszönni 
éltem minden nyarát, 
Hűs telét, őszét és 
virágzó tavaszát, 
Melyet beragyogva 
adtál örömet, 
Mosolyt, barátságot, 
simogató kezet, 
Kacagást, szerelmet 
s anyai ölelést, 
Nekem és másoknak, 
mi cseppet sem kevés. 
Nők, világ csodái, 
mit mondjak rólatok? 
Inkább kívánok szép napot 
és még szebb holnapot.

Horváth Sándor
polgármester
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Önkormányzati tájékoztató
a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete üléseiről

A 2010. november 25-ei rendkívüli ülés eseményei:

A 7 fő Képviselő-testületi tag jelenlétével határozat-
képes testületi ülésen egyhangú igen szavazattal el-
fogadásra került a SÁRVÍZ Többcélú Kistérségi Tár-
sulás tevékenységi keretében Seregélyes Nagyközség 
Önkormányzatát érintő belsőellenőrzés célja és terü-
lete az alábbiak szerint:

1. a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetok-
tatási, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató 
Intézmény és Óvoda tekintetében  
a.Térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés 
nyilvántartás vizsgálata 
A szabályozottság és a napi gyakorlat, a díjak beszedésé-
nek és elszámolásának vizsgálata 

2. a Polgármesteri Hivatal tekintetében 
a.Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítése, ellenőrzési 
módszertan kidolgozása 

Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a kézikönyv 
elkészítése az önkormányzat részére

2. Napirendi pontként 
az Egyebek tárgyalására került sor:

– A Fogyatékos Emberek Világnapjának időpontjáról és az 
ezzel kapcsolatos programokról adott tájékoztatást a Polgár-
mester.

– Dr. Kelemen Melinda fogorvos kérésének megfelelően, 7 
igen szavazattal Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Kép-
viselő-testülete az Önkormányzat és a KMD-DENT Bt. között 
2004. március 8-án létrejött, fogorvosi ellátási szerződés 2011. 
február 28. nappal történő felbontásához hozzájárult.

– A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (az érintett döntés-
től való távolmaradása mellett)  Sárviz TKT Társulási Tanács 
Oktatási Bizottság tagjainak választása során jelöltnek java-
solja Sajtos József Tibor képviselőt.

– A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (az érintett döntés-
től való távolmaradása mellett) 

Sárviz TKT Társulási Tanács Pénzügyi Bizottság tagjainak 
választása során jelöltnek javasolja Kiss Gyuláné képviselőt.

– A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta a Ma-
gyar Aszfalt Kft. (8000 Székesfehérvár, Szekfü Gy.u.5.) 
870.625,-Ft+ÁFA ajánlatát a Seregélyes, Fő u. és Pálinkaházi u. 
csatlakozás melletti árokrendezés, illetve az Ady E.u. – Fórizs 
köz csatlakozás vízlevezető rendszer átépítésére vonatkozóan. 
A költségeket a költségvetés tartaléka terhére biztosította, va-
lamint megbízta a Polgármestert, hogy a munkálatokat ren-
delje meg.

 A szennyvíz pályázat közbeszerzési eljárását kifogásolta a 
kizárásra került cég (mert három ponton nem tudott eleget 
tenni a felhívásnak), így a Közbeszerzések Tanácsának Dön-
tőbizottsága előtt van az ügy. 

Ismét szó volt az Ady E. u.  és a Templom köz útjainak álla-
potárról.  A legutóbbi testületi ülésen az Ady E. út rossz ál-

lapotának problémáját a szennyvízberuházás elkezdődésével 
tettük függővé, de az áldatlan állapotok miatt újból vissza kell 
térni rá és a következő testületi ülésre az árajánlatok benyúj-
tásra kerülnek.

A képviselő-testület ezt követően zárt ülésen folytatta mun-
káját.

A zárt ülést követően a polgármester kihirdette a zárt ülé-
sen hozott határozatot, a Bursa Hungarica pályázat eredmé-
nyeiről.

A polgármester megköszönte a megjelent képviselők, illetve 
a meghívott vendégek részvételét és az ülést 1650 órakor bere-
kesztette. 

A 2010. december 9-ei rendkívüli ülés eseményei:

Az Egészségközpont közbeszerzési eljárásának eredményét 
7 igen szavazattal megállapította a Képviselő-testület: nyertes 
Ajánlattevőnek a Generál Építőipari Kft. 6300 Kalocsa, Vasút 
u. 20. sz. került kiválasztásra, összességében a legelőnyösebb, 
érvényes ajánlata alapján, melynek következtében a kivitelezői 
szerződés megkötésére a Polgármester megbízást kapott. 

Sárosd Nagyközség Önkormányzata képviselő- 
testülete és Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 

Képviselő-testülete 2010. december 9-én SÁROSDON 
megtartott együttes ülésének  eseményei:

Az együttes testületi ülésen mindkét testület részéről egy-
hangú 7 igen szavazattal elfogadásra került :

•	 a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatá-
si, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és 
Óvoda 2010. évi költségvetésének módosítása 

•	 a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatá-
si, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és 
Óvoda 2010. év III. negyedévi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámoló

•	 a Seregélyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatá-
si, Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézmény és 
Óvoda (Seregélyesi Közoktatási Központ) 2009/2010. ne-
velési év munkájáról szóló beszámoló

•	 Seregélyesi Közoktatási Központ Pedagógiai Programja, 
Szervezeti és Működési Szabályzata valamint Házi 
Rendje.

A 2010. december 13-ai rendkívüli ülés eseményei:

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

•	 a polgármester  lejárt határidejű határozatokról szóló tá-
jékoztatóját

•	 az önkormányzat 2010. ¾-évi költségvetési gazdálkodá-
sáról szóló beszámolóját
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•	 az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját.
 
•	 Az önkormányzati tulajdonú gépjárművek ÁFA nélkül 

számított bérleti díját, 2011. évre vonatkozóan:
a) Seregélyes önkormányzata és önkormányzati költség-

vetési szerve tevékenységével kapcsolatban és érdeké-
ben díjmentes.

b) Az a) pont alá nem tartozó esetben, munkanapokon 07 
– 16 óra között 100,-Ft/km

c) Az a) és b) pont alá nem tartozó esetben, gépjárműve-
zetővel 100,- Ft/km és minden megkezdett óra után 
800,- Ft.

d) Egyéb esetben 120,- Ft/km.
   
•	 a „Sárvíz Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megál-

lapodása V. módosítására”vonatkozó javaslatát

•	 a Sereg-Kapuvár Közlekedési Kft (9330 Kapuvár u. 32.) 
ajánlatát, az autóbusszal végzett menetrend szerinti sze-
mélyszállításra vonatkozóan valamint a  menetrendet 

•	 dr. Reinitz Zsuzsanna kérelmét a Seregélyes Nagyköz-
ség fogorvosi alapellátás biztosításának tekintetében és 
hozzájárulását adta ahhoz, hogy:  2011. március 1-jétől 
Seregélyes településen  vegyes típusú fogorvosi körzet-
ben, a Seregélyes, Széchenyi u. 1. sz. alatti fogorvosi ren-
delőben  Dr. Reinitz Zsuzsanna egyéni vállalkozó – fog-
szakorvos (8000 Székesfehérvár, Trencsényi u. 26.) 
területi ellátási kötelezettséggel lássa el a fogorvosi fel-
adatokat, Hétfő 9-15 óra;  Kedd 12-18 óra;  Szerda 9-15 
óra; Csütörtök 12-18; Péntek 9-15 (iskolafogászat) óra 
közötti rendelési időben

•	 Seregélyes-Jánosmajor jelenleg Gksz-3 övezet Gksz-1 
övezetre történő módosítását 

•	 a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi 
XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében 
eljárva Seregélyes Nagyközség Önkormányzatának Hi-
vatala köztisztviselői tekintetében a köztisztviselői telje-
sítménykövetelmények alapját képező 2011. évi kiemelt 
célokat

•	 a Képviselő-testület 2011. évi munkatervét és ezzel egy-
idejűleg a 126/2009.(XII.16.) számú határozatával jóváha-
gyott 2010. évi munkatervet végrehajtottnak tekinti.

•	 a fogorvosi rendelőben keletkezett tűzesettel (2010. már-
cius 3.) kapcsolatban a QBE Biztosító által követelt 
2.024.100,-Ft összeg kifizetését nem engedélyezte, és az 
ügyben a bírósági eljárást is felvállalta.

•	 Berregi Szilvia Székesfehérvár bérleti kérelmét és a Mű-
velődési Ház I. emeleti, volt tanácsadó helyiségét, 2011. 
január 1.-től bérbe adta kozmetikai tevékenység folytatás 
céljára. A bérleti díjat 12.000,-Ft+ÁFA összegben állapí-
totta meg, melyet 2011. május hónapban felülvizsgál.

•	  polgármester javaslatát Táncsics M.u. – Ady E.u. – Vö-
rösmarty u. úttest kátyúzására, karbantartására vonat-
kozóan és felhatalmazást adott ezen munkálatok meg-
rendelésére a Szakál Transz Kft (8111 Seregélyes, 0313/21 
hrsz.)-től. A munkálatokra 200.000,-Ft +ÁFA összeget a 
2010. évi költségvetés tartaléka terhére biztosította.

  
•	  Dr. Horváth Tibor kérelmét:  Gyermekgyógyász Bt. ré-

szére, 2011. január 1-től egy év időtartamra, a Seregélyes, 
Széchenyi u. 4. sz. alatti rendelő épületben, heti egy alka-
lommal gyermek szakorvosi magánrendelést engedélyez, 

azzal a feltétellel, hogy az a gyermekorvosi alapellátást 
nem veszélyeztetheti. A magánrendelés céljára igénybe 
vett épület helyiség bérleti díját 4.000,-Ft + Áfa összegben 
állapítja meg.

•	 a 62. sz. főút Seregélyest elkerülő szakasz építése során 
tervezett kezdő csomópont és az épülő 6213.j. útszakasz-
nál kiépítendő új közvilágítási hálózat elkészülte utáni, 
térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba kerü-
lését

•	 a Fejér megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékozta-
tóját a polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatokról

•	  a jegyző tájékoztatása alapján  Dr. Keszei Péter közérde-
kű bejelentését: az önkormányzati területen elhelyezett 
ismeretlen eredetű hulladékok kezelésének ügyében -fi-
gyelembe véve az időjárási körülményeket- megbízta a 
polgármestert, hogy a Seregélyes köztemető mögötti te-
rületen lerakott temetői és háztartási kommunális hulla-
dék gyűjtőhelyre történő elszállításáról 2011. január 31.-
ig gondoskodjon, továbbá a Seregélyes, Dinnyési u. és a 
Gróftemető közötti útszakasz kátyúiba, gödreibe helye-
zett törmelék, kőzúzalékos kiegyenlítéséről, a fel nem 
használható hulladék gyűjtőhelyre történő elszállításáról  
2011. április 30-ig gondoskodjon.

•	  Németh Zsolt képviselő által benyújtott előterjesztést az 
5. bekezdésben foglaltak kivételével és megbízta a Polgár-
mestert Dr. Matolcsy György Nemzetgazdasági Minisz-
ter részére történő megküldésével. 

Ezúton hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy az ülések-
ről készült jegyzőkönyvek a mellékletekkel együtt nyomtatott 
formában a Könyvtárban, illetve a seregelyes.hu oldalon ol-
vashatók.

  Polgármesteri Hivatal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ ÖNKORMÁNYZAT 2011. március 

Álló és fekvő szolárium
Bozsogi

Nóri-KOZMETIKUS
Telefon:

(06-30) 561-1476

• arc-és tini kezelés
• ránctalanítás ultrahanggal
• bőrmegújító, gyümölcssavas hámlasztás
• smink tetoválás, gyanták, szempillafestés
• műszempilla, alkalmi smink stb…

Szűcs Betty-Fodrász
Tel.: (06-20) 430-1934

Női-férfi-gyermek hajvágás!
Hajszínezés, festés, melír stb…

    Szekeresné Margitka pedikűrös és masszőr
Tel.: (06-20) 200-8547

A szoláriumba továbbra is bejelentkezés nélkül 
várjuk a vendégeinket!

Üzlet címe: Seregélyes, Fő u. 194. (coop emelet)
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8:30–19:30, szo.: 8:30-14:00

Ilcsi termékek
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A béRPÓTlÓ juTTATÁSRÓl
A rendelkezésre állási támogatást január 1-től az ún. bér-

pótló juttatás (bPj) váltotta fel.
A helyi szociális rendelet február 2.-án elfogadott módo-

sítása szerint az ellátás feltétele, hogy a juttatásra jogosul-
tak tiszta, rendezett állapotban tartsák az általuk lakott la-
kást, házat, a munkanélkülieknek folyamatosan karban kell 
tartaniuk lakhelyüket, biztosítaniuk kell rendeltetésszerű 
használatát, és gyomtalanítaniuk kell a házhoz tartozó ker-
tet is.

Konkrét rendelkezések:

7.§…. (2) A lakókörnyezet akkor rendezett, ha a bérpótló jut-
tatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitel-
szerűen lakott lakást vagy házat

a) tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja,
b) az ingatlan állagát folyamatosan karbantartja, rendeltetés-

szerű használhatóságát biztosítja,
c) a házhoz tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, 

gyomtalanítja,
d) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról 

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületé-
nek „a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisz-
taságáról” szóló 14/2003.(XII.19.)Ör.sz. rendelet 3-4. §-ában 
foglaltak szerint gondoskodik.

Összefoglalva ezek a következők:

•	 Az ingatlanok tisztántartása, az ingatlanok megművelé-
se, rendben tartsa, gyomtól, gaztól való megtisztítsa.

•	 Az ingatlan előtti járda tisztántartása. Köztisztasági 
szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedés-
re rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az in-
gatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.

•	 A járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak 
és bokrok megfelelő nyesése.

•	 Ónos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járdát a szükséghez 
képest naponként többször fel kell hinteni. A szóróanyag 
beszerzéséről a tisztántartásra kötelezettnek kell gondos-
kodni.

•	 A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, 
átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfo-
lyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terje-
dően.

•	 Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztán-
tartása.

A juttatás iránti kérelem benyújtásától számított tíz napon 
belül a helyszínen győződnek meg arról, rendezett-e a kérel-
mező lakókörnyezete. Amennyiben nem, felhívják a figyel-
met a hiányosságokra, és további ötnapos határidőt adnak. 
Annak, aki ez után sem teszi rendbe környezetét, nem álla-
pítható meg juttatás, illetőleg azt meg kell szüntetni.

A 2010. december 31-én rendelkezésre állási támogatásra 
jogosult személyek 2011. január 1-től bérpótló juttatásra jo-
gosultak, így az ellátás folyósítása folyamatos lesz. Az önkor-
mányzatoknak felülvizsgálat keretében április 30-ig kell az 
átminősítéseket elvégezni.

A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizs-
gálni. 2011. december 31-e után csak annak a személynek 
lesz folyósítható az ellátás, aki a jogosultság felülvizsgála-
tát megelőző egy évben legalább 30 nap munkaviszonyt tud 
igazolni, vagy úgy, hogy közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy 
pedig az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedik el. 

A bérpótló juttatásban részesülő a munkaügyi szervezettel 
nyilvántartott álláskeresőként köteles együttműködni. 2011. 
január 1-től közfoglalkoztatás keretében csak a kirendeltség 
által közvetített álláskeresők, elsősorban bérpótló juttatásra 
jogosult személyek foglalkoztathatóak. Az ügyfél a felajánlott 
munkalehetőséget az iskolai végzettség és szakképzettség 
figyelembevétele nélkül köteles elfogadni.

A közvilágításról
Kérjük a lakókat, hogy a települési közvilágítás esetle-

ges hibáit minden esetben a Polgármesteri Hivatalhoz 
szíveskedjenek bejelenteni. A hivatal azonnal tájékoz-
tatja az e.on-t a bejelentésről, akinek 15 napon belül in-
tézkednie kell a hiba kijavításáról, erről természetesen 
nyilvántartást is vezet.

Előfordulhat ugyanis az az eset, hogy a hivatalon kívül 
más is lejelenti a hibát az e.on felé, ekkor a legkésőbb tett 
bejelentéstől újraszámítják az intézkedési határidőt, így 
a hiba kijavítása hetekbe, hónapokba is kerülhet.

Polgármesteri Hivatal

Az adónk 1+1%-a!
Kedves Seregélyesiek! Mint az köztudott, az állam az 

adók között 1+1 % -ot a közhasznú civil szervezetek, a 
sport egyesületek + az egyházak részére elkülönít, azok 
bekerülnek a nagy közösbe, így nem tudhatjuk, hogy hol 
kerülnek felhasználásra. Viszont az állam lehetővé teszi 
mindenki számára, hogyha akarja, akkor meg tudja ha-
tározni kinek szánja az adója eme részeit.

Most erre szeretném Önöket buzdítani, kérni, hiszen 
ez nekünk semmibe nem kerül (a minimális adminiszt-
ráción kívül az adóbevallás során), viszont a helyi közös-
ségi életet tudjuk vele segíteni, támogatni. 

Kérem Önöket, hogy az adóbevallásuk során jelöljék 
be valamely Seregélyesen tevékenykedő közhasznú civil 
szervezet - sport egyesület, egyház adószámát, ezáltal 
támogatva az Ő működésüket, természetesen ez mind-
nyájunk hasznára válik.

A közhasznú seregélyesi szervezetek, és egyházak adó-
száma:

Pelikán DSE: 18497984-1-07 (kézilabda, tollaslabda, 
labdarúgás, sakk)

Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa: 18486953-2-
07

Ne Fordulj el Tőlünk Alapítvány: 18482337-1-07
Együtt a gyermekekért Alapítvány: 18482856-1-07 

(Óvoda)
Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért 

Alapítvány: 18487576-1-07
Református Egyház: 0066
Katolikus Egyház: 0011
Baptista Egyház: 19818513-2-42

Köszönettel: 
Horváth Sándor

polgármester
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A KARITÁSZ- ról mindenkinek
Amint azt már a seregélyesi „Kisbíró” előző lapszá-

mában előre jeleztem, most bővebb tájékoztatást sze-
retnék adni a Karitász életéről és munkájáról.

MI A KARITÁSZ? A Karitász egy olyan önkéntesekből álló 
csoport, amely felvállalja a nehéz helyzetben élő nagycsaládos, 
létminimum alatt élő, magányos kisnyugdíjas emberek megse-
gítését, támogatását. A seregélyesi „Kaszap István” Katolikus 
Karitászcsoport 2007. júniusában alakult sok más községbeli 
csoporttal együtt Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök 
kezdeményezésére. A karitász csoportok nem önálló szerve-
zetek (így a miénk sem), hanem részei a Magyar Katolikus 
Karitásznak ill. annak a kisebb szervezeti egységnek, melynek 
neve „Alba Caritas Hungaria” Alapítvány. Ennek székhelye 
Székesfehérváron van. Karitász csoportunk tehát alapításából 
eredően katolikus, de ez nem azt jelenti, hogy csak katolikus 
embertársaink támogatását végezzük. A szegénység és a kilá-
tástalannak tűnő nehéz helyzet ugyanis nem felekezetfüggő, 
ezért a segítésből SENKI nem hagyható ki. 

Még 2007. őszén a Karitász csoport csatlakozott a Mezőgaz-
dasági  és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által 
indított segélyakcióhoz, melyben az Európai Unió gabonain-
tervenciós tartalékaiból készült termékeket osztjuk ki rászoru-
ló családoknak. Ez az akció évente kétszer (esetleg háromszor) 
zajlik. Ez a lehetőség korlátozott, a rászorultak anyagi helyze-
tét figyelembe véve adható. Ez szigorú elszámolás és ellenőr-
zés mellett történik, ezért a családokban élők összjövedelmét 
figyelembe kell venni és csak a limit alatt keresők kaphatnak 
segélyt. Ha az ellenőrzéskor hanyagságot, vagy engedékenysé-
get tapasztalnak az MVH ellenőrei, akkor a Karitászcsoportot 
büntetéssel sújtják. Kérem szépen tehát, hogy akiknek a jöve-
delme meghaladja ezt a szintet, azok ne kérjenek ilyen segélyt, 
mert sajnálattal bár, de nem adhatunk. A jövedelemhatárokat 
a Karitász csoport tagjaitól megtudhatják. Akik pedig kapnak 
segélycsomagot, de azt nem saját célra használják fel, hanem 
eladják, áruba bocsátják, azok a későbbiekben NEM KAP-
HATNAK csomagot még akkor sem, ha rászorultak.

A Karitászcsoport munkája nem merül ki a segélyek kiosztá-
sában. Ha későbbiekben érdeklődnek tagjainknál, megtudhat-
ják, hogy időnként ingyenes ruhaturit tartunk, ahol jó minő-
ségű ruhák találhatnak új gazdára: a csecsemőtől a felnőttig, a 
gyermektől az idősig. Találhatók nálunk még gyermekjátékok, 
könyvek, babakocsi és más egyéb.

A ruhaturival egybekötve bolhapiacot is szervezünk, ahol 
csekély összegért apróbb dísztárgyak, konyhai eszközök és 
más használati tárgyak kaphatók. Az összegyűlt pénzt az 
egyedülálló idős emberek megajándékozására fordítjuk ( Ka-
rácsony, Húsvét).

Ezzel kapcsolatban kérjük, hogy akinek módjában, szándé-
kában áll ezt a tevékenységünket támogatni, az segítsen akár 
pénzadománnyal, akár tartós élelmiszerrel. Tagjainktól erről 
is bővebb tájékoztatást kaphatnak. 

Még egy nagyon fontos dologról hadd szóljak: Karitász cso-
portunk lelkileg érzékeny, mások felé is nyitott, lelki segítség-
re, vagy legalább meghallgatásra kész emberekből áll. Ezért ha 
valaki úgy érzi, hogy néhány jó szóra, egy mosolyra, vagy csak 
arra van szüksége, hogy egy másik ember figyeljen rá, bátran 
forduljon hozzánk. Ha tudunk, segítünk, vagy közösen próbá-
lunk valamilyen megoldást találni a lelki problémákra. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy az adventi időszakban, ami-
kor közösen készültünk Megváltónk születésének ünnepére, 
Major András nagytiszteletű Úr jelezte, hogy református test-
véreink is szívesen részt vállalnának munkánkból. Igy most 
már együtt, katolikusok, reformátusok és baptisták vállvetve, 
egymást is segítve, bátorítva végezzük ezt a nehéz, de szép 
munkát, figyelünk a környezetünkben élőkre és együtt segí-
tünk, ahol és akinek csak lehet.

Hozzáteszem, - bár sokan ezt másképp gondolják - hogy a 
Karitász csoport által végzett munkáért senki, sehonnan, 
semmilyen anyagi juttatásban nem részesül, még üzemanyag-
ra sem kapunk semmit. Mindazonáltal amit teszünk, szívesen 
és szeretettel tesszük. 

Végezetül a csoport névsora: Tabi György Karitászcsoport - 
vezető, Kutrovátz Zsuzsanna pénztáros, Tabi Györgyné szállí-
tásszervező, Kajosné Gödér Hajnalka összekötő-operátor, Bic-
zó Zoltánné, Györe Andrea, Győri Gyöngyi, Gyenge Károly, 
Horváthné Sellei Zsuzsanna, Kajos Istvánné, Kajos László, Ki-
rály Istvánné, Kutrovátz János, Németh Istvánné, Ozsváth Fe-
rencné, Palánki József, Péterfiné Ruzics Anita,  Sipákné Nagy 
Erika, Sipák László, Varga Katalin.

A Karitászcsoport tagjai és a magam nevében tisztelettel és 
szeretettel köszönöm az Önkormányzat és a Polgármester Úr 
segítségét és mindazokét, akik segítik, támogatják tevékeny-
ségünket. 

Tabi György
Karitász csoportvezető
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Végre van okom örülni!? 
- Igen, van! Hiszen most már tudjuk, hogy márciusban el-

kezdődik a beruházás, jönnek a kivitelező gépei, szakemberei.
- Nincs, hiszen többen vannak még, akik többszöri megkere-

sésünk ellenére sem tettek eleget a tagsági (fizetési) kötelezett-
ségüknek, emiatt pedig, ha azt március végéig nem rendezik, 
kezdeményeznem kell velük szemben az adók módjára törté-
nő, vagy ha az sem vezet eredményre, akkor pedig a bírósági 
végrehajtó útján a behajtást. Ezt szeretném mindnyájunk jól 
felfogott érdekében elkerülni. Kérek minden OTP LTP érin-
tettet, hogy a Székesfehérvár Fő út 7. szám alatti OTP-nél (6-os 
ügyfélgomb), és az egyéb nemfizető tagot a Szennyvíz Társulat 
irodáját nyitvatartási időben keresse fel (személyesen, vagy te-
lefonon) és kérjen segítséget, vagy felvilágosítást a teendőiről.

A februári közmeghallgatáson Hullay Gyula úr a Társulás 
projekt menedzsere tartott egy tájékoztatót, ennek az előadás-
nak az anyagát lehet az alábbiakban elolvasni:

A „Székesfehérvár Megyei Jogú Város és térsége – Pákozd, 
Pátka, Seregélyes – szennyvízcsatorna hálózatok bővítése” 
projekt valamennyi közbeszerzése eredményesen lezárult. 

A közbeszerzési eljárások a projekt Támogatási Szerződé-
sének aláírása, illetve a Brüsszeli jóváhagyás után kezdődtek 
meg és 2010. december 22.-én fejeződtek be.

Ennek eredményeként Székesfehérvár Város és Térsége 
Szennyvízcsatorna Hálózat Bővítési Önkormányzati Társu-
lás és a nyertes kivitelező képviselői aláírták azt a szerződést, 
amelynek értelmében a KSZ 2010 Konzorcium – a KÖZGÉP 
Zrt. és a Szabadics Zrt. – összesen 7 830 437 654 forintért vég-
zi el a szükséges munkákat. Ezzel a négy településen Európai 
Uniós támogatással megkezdődhet a környezetvédelmi nagy-
beruházás megvalósítása, amelynek befejezése 2012 végére 
várható.

A Társulás az alábbi létesítményeket valósítja meg: 

•	 Székesfehérvár belterületi főgyűjtőinek korszerűsíté-
se: 
  Mártírok úti csatornarendszer korszerűsítése 
  Budai úti csatornarendszer korszerűsítése 

•	 Székesfehérvár ellátatlan városrészeinek 
szennyvízcsatornázása: 
  Börgönd városrész csatornázása  
  Csala városrész csatornázása  
  Feketehegy városrész csatornázása 
  Kisfalud városrész csatornázása  
  Öreghegy városrész csatornázása  
  Ráchegy városrész csatornázása  

•	 Az agglomeráció részét képező települések területének 
teljes szennyvízcsatornázása: 
  Pátka település 
  Pákozd település  
  Seregélyes település

Fizikai indikátorok Mennyiség
Házi csatornabekötések                                           6 744 db
Gravitációs gyűjtő (új) < DN 300  136 500 m
Nyomás alatti csatorna (új) < Dk 160 11 300 m
Gravitációs csatorna rekonstrukció < DN 300  800 m
Új gravitációs főgyűjtő v. > DN 300 9 700 m
Új nyomóvezeték v. > Dk 160 29 600 m
Felújított gravitációs főgyűjtő v. > DN 300 1 800 m
Átemelő szivattyútelep (új) 26 db
Házi beemelő szivattyú (új)  214 db
A projekt nettó összköltsége 8,57 milliárd Ft áfa nélkül.
A pályázat alapján a támogatási igény 75,49 %, ez nettó 6,43 

milliárd Ft, melyből: európai uniós támogatás 5,47 milliárd Ft, 
hazai költségvetési támogatás 0,96 milliárd Ft, az önkormány-
zatok önereje pedig 2,14 milliárd Ft.

A teljes beruházásból 1 bekötésre jutó összeg: 1.270.780.- Ft.
Önkormányzati önrész 1 bekötésre: 317.320.-Ft 
Az önkormányzati önrész egy részét Társulati úton, a fenn-

maradó részt költségvetésből, illetve hitelből biztosítják az ön-
kormányzatok, 

SZENNYVIZES HÍREK:
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A KÖZBESZERZÉSEK NYERTESEI:

Közbeszerzési tanácsadó:
 Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
 1027 Budapest, Frankel Leó út 9. I/6.
 Ellenszolgáltatás összege: 5.000.000,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2008. november 6.

Projektmenedzsment szervezeti feladatok ellátása:
Térségi Közmű Konzorcium 
Konzorcium tagjai: MHMT Mérnöki Tanácsadó és Szolgál-

tató Kft. 
Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőkezelő Zrt. 
 Ellenszolgáltatás összege: 50.000.000,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2009. július 10.

PR, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása:
MAHIR-MonDay Konzorcium 
Konzorcium tagjai: MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft. 
                                MonDay Consulting Tanácsadó Kft.
 Ellenszolgáltatás összege: 38.356.000,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2009. október 30.

Pénzügyi tanácsadás és a projekt könyvvizsgálata:
 KARANTA Audit Zrt. 
 Ellenszolgáltatás összege: 7.290.000,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2009. december 10.

Független mérnöki és műszaki felügyelet ellátása:
 ALBA REGIA Mérnök Konzorcium 
Konzorcium tagjai:          UTIBER Közúti Beruházó Kft. 
                               OVIBER Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
 Ellenszolgáltatás összege: 74.465.000,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2010. április 16.

építési fővállalkozó:
KSZ-2010 Konzorcium 
Konzorcium tagjai: KÖZGÉP Építő-, és Fémszerkezetgyártó 

Zrt. 
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
 Ellenszolgáltatás összege: 7.830.437.654,- Ft + ÁFA
 Szerződéskötés időpontja: 2011. január 11.

Befejezési határidő a kivitelezési szerződés szerint:
 2012. október 31.

Üzembe helyezés és aktiválás a sikeres műszaki átadás-átvé-
teli eljárás után. 

Garanciális és szavatossági időtartam: a sikeres műszaki át-
adás-átvételi eljárást követő 60 hónap.

A munkaterület átadás-átvételi eljárás időpontja: 2011. janu-
ár 31.

A kiviteli terveket az építési fővállalkozónak kell elkészíttet-
nie a szükséges egyeztetések alapján, és a kiviteli tervek átadá-
sát követő 21 napon belül kell jóváhagyni.

A feladat nagyságára tekintettel az effektív munkavégzés mi-
előbbi beindítása érdekében a kiviteli tervek készítése folya-
matosan történik.

Az effektív munkavégzés csak a jóváhagyott kiviteli tervek 
alapján kezdődhet meg.

Ennek figyelembe vételével a helyszíni munkavégzés március 
elején várható.

A szerződés befejezési határidejét figyelembe véve az effektív 
kivitelezésre 

20 hónap áll rendelkezésre, beleértve a téli időszakot is. 
A feladat nagyságát érzékelteti, hogy havonta átlagosan a be-

kötő vezetékekkel együtt mintegy 

9000 folyóméter csatornát kell megépíteni, és ez nettó mint-
egy 350 millió Ft havi kifizetést jelent. 

Tehát a feladat nem kicsi, de megfelelő kapacitás biztosításá-
val és szervezéssel teljesíthető. A nyertes fővállalkozó konzor-
cium erre a szerződésben vállalkozott és megfelelő teljesítési 
biztosítékot nyújtott bankgarancia keretében.

A kivitelezési munkák területekre lebontott ütemezésére a 
kiviteli tervek készítésének függvényében egy pontos ütem-
terv készül március elejéig. 

Az ütemterv részleteit a Társulás honlapján közzétesszük és 
gondoskodunk annak megfelelő korrekciójáról, hogy a lakos-
ság minél pontosabb információkhoz jusson a munkavégzés-
ről. 

A közműépítések sorában a szennyvízcsatorna építés okozza 
a legtöbb gondot a területen élő lakosságnak. Ez annak követ-
kezménye, hogy a többi közművezetékekhez képest a szenny-
vízcsatorna hálózat általában a legmélyebben helyezhető el 
az úttest alatt, és tekintettel kell lenni a már megépült többi 
közmű vezetékre és gondoskodni kell a megfelelő védőtávol-
ságokról. 

A kivitelezővel együtt arra törekszünk, hogy a szennyvízcsa-
torna építés során a lakosság tájékoztatásával és együttműkö-
désével a legkevesebb gondot és problémát okozzuk.

Célul tűztük ki, hogy a kivitelezési munkák olyan ütemezés-
ben történjenek, hogy a rész műszaki átadás, üzembe helyezés 
feltételeit biztosítani lehessen, a mielőbbi rákötések érdekében.

Ez egy fontos feladat, hiszen a Támogatási Szerződés magas 
rákötési arány elérését írja elő a kivitelezés befejezéséig. 

Ez pedig csak úgy valósítható meg, ha egy-egy területen az 
elkészült csatornaszakaszok üzembe helyezése után folyama-
tosan végezhetők a rákötések az üzemeltető közreműködésé-
vel.

A nem éppen problémamentes és hosszú előkészítési munka 
után ma már kimondhatjuk, hogy a sokak által annyira várt 
szennyvízcsatorna építés megkezdődött és a megkötött szer-
ződések alapján a Támogatási Szerződésben vállalt határidőn 
belül megvalósul.

Ehhez kérem a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint a Tá-
mogató és Irányító Hatóság,  

a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint közremű-
ködő szervezet, a hatóságok és az önkormányzatok eddigiek-
ben is tapasztalt hathatós segítségét és támogatását.

Horváth Sándor
a társulat elnöke
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„KÖZÖSEN EGY-MÁSéRT”
avagy társuló intézmények infrastrukturális fejlesztése Sárosd – Seregélyes

boldog pillanatoknak lehettünk tanúi január utolsó 
napján. Ezen a napon volt a projektzárás, átadásra ke-
rült három létesítmény, melyre még 2008-ban nyújtot-
ta be pályázatát Seregélyes és Sárosd Nagyközség Ön-
kormányzata.

A projekt három feladat-ellátási 
hely fejlesztését tűzte ki célul, ame-
lyek közül legkorábban a sárosdi ké-
szült el, több mint bruttó 210 millió 
forintból. Megépült a „Farkas Gyula” 
Tagiskola új tornacsarnoka, valamint 
sor került az iskola régi szárnyának 
tetőcseréjére és az épület külső szi-
getelésére. Az ünnepségen Lehotáné 
Kovács Klára Sárosd polgármester 
asszonya így fogalmazott:”Több, 

mint 50 éves álom vált valóra a tornaterem megépülésével. 
Így hát nem csoda a nagy örömünk. Köszönjük a támoga-
tást az Európai Uniónak, a Magyar Államnak. Köszönjük a 
seregélyesi iskolának, a képviselőknek, az önkormányzatnak 
és mindenkinek, aki munkájával hozzájárult a projekt sike-
res megvalósításához.”

A Seregélyesi Közoktatási Központ alapfokú 
művészetoktatási intézményi tevékenységének 
ellátásra egy  új épületszárny épült, ahol tanter-
mek, művészeti termek, könyvtár és informa-
tikai szoba kapott helyet. Ezen kívül az egyik 
épületszárny statikai megerősítése és a nyílás-
zárók cseréje is megtörtént, tovább fejlesztették az akadály-
mentes közlekedést /lift/. A beruházás mintegy 148 millió 

forintba került.
Új óvoda is épült a  Seregélyesi 

„Hétszínvirág” Óvoda intézményegység 
számára, közel 1100 négyzetméteren. /ez 
ideig a község három különböző helyén 
működtek/. Az építés költsége meghalad-
ja a 220 milliót.

„Aki iskolát épít, az a jövőt építi. Aki 
hisz a nevelés-oktatás fontosságában, az 
a jövőben hisz. Ha teszi mindezt saját 
településén, akkor saját lakóhelye, faluja 

jövőjében is hisz”. – Ezekkel a gondolatok-
kal kezdte beszédét Sajtos József , a Sere-
gélyesi Közoktatási Központ igazgatója. 
Majd köszönte a gyermekek, pedagógusok 
nevében  Seregélyes és Sárosd önkormány-
zatának előző és jelenlegi képviselő-testü-
letének, a falu polgármestereinek, hogy 
hittek a fejlesztés szükségességében és 
fölmerték vállalni ezt a fél milliárdos be-
ruházást. Köszönte a helyi vállalkozók és 
szülők támogatását, önzetlen munkáját, a 
pedagógusok és tanulók türelmét, kitartá-
sát az építkezés alatti kényelmetlenségért /
kétműszakos oktatás, stb/

Elismeréssel szólt Polgár Tibor és Novák Róbert tervezői, 
műszaki ellenőri munkájáról, valamint köszönte a KAEFER-
HEIBL Isoliertechnik Kft vezetőinek, az építésvezetőknek, az 
alvállalkozóknak a tisztességes munkát, a segítőkész hozzáál-
lást.

Kiemelte az Econoserve Kft munkatársainak lelkiismeretes 
pályázatíró tevékenységét, azt, hogy egész időszak alatt „fog-

ták a kezünket”, segítették a 
pályázat megvalósulását. „Csak 
így sikerülhetett ez a két tele-
pülés három telephelyét érintő 
beruházás. Így, összefogással, 
közösen, együtt, egymásért – 
és természetesen magunkért!”

Horváth Sándor Seregélyes 
polgármestere a zsúfolásig 
megtelt művelődési házban kö-

   A sárosdi sportcsarnok kívülről...

...belülről

Az első próba az új épületben
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 Társadalmi Megújulás Operatív Program
 TÁMOP – 3.1.6

„Innovatív technikák és módszerek az együttnevelés pedagógiájában”
Ezúton tájékoztatjuk a község lakosságát és az érdek-

lődőket, hogy a Seregélyesi Közoktatási Központ Szak 
és Szakmai Szolgáltató Intézményegysége által elnyert 
TÁMOP 3.1.6.-os pályázatban tevékenykedő peda-
gógusok a 2010-2011-es tanévben a Sárvíz Kistérség 
(Seregélyes, Aba, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sárosd, 
Csősz, Tác, Káloz, Soponya) településeken folytattuk 
pályázati munkánkat.

A projektben résztvevők (Molnár Gáborné, Gülec Györgyi, 
Buzáné Penzer Anita) szeptember és október hónapban az ál-
talunk kidolgozott szűrőeljárással felmértük, az ötéves korú 
óvodás gyermekeket. Ennek célja volt, hogy átfogó képet adjon 
a gyermek részképességeinek fejlettségi szintjéről. Tájékozta-
tást nyújtottunk a szülőknek a mért eredményekről, valamint 
felkészítettük a szűrőeljárás használatára az óvoda pedagó-
gusokat. A szűrő eljárás fogadtatása, mind a szülők, mind az 
óvodapedagógusok részéről nagyon jó volt. Előadásokat tar-
tottunk a szülők számára az óvodákban és az iskolákban az 
együttnevelés témakörében, a részképesség problémákról, a 
tanulási nehézségekről, és az iskolába lépéshez szükséges ké-
pességekről. Szombatonként, nagy sikerrel játszóházat üze-
meltettünk minden kistérségi településen. A gyerekek szíve-
sen és örömmel jöttek erre a rendezvényre, hiszen a játszóház 
a legjobb színtere annak, hogy a játék folyamán a sérült és ép 
gyermekek egymással találkozhassanak. Pszichológus kollé-
gánk Bakos Zsuzsanna önismereti tréningekkel és pedagógus 
fórumokkal készítette fel a kollégákat a kistérségi iskolákban 
a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozásra. A pá-
lyázatban új módszertani programcsomag kidolgozására is sor 
került, a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület együttműkö-

désével, a környezeti nevelés eszközeivel, mely programcsomag 
akkreditált továbbképzés keretében is megoldási lehetőségeket 
kínál majd a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásá-
ban. A pályázat lezárására 2011. március 30-án kerül sor.

A projekt összegző adatai:

A projekt címe Innovatív technikák és 
módszerek az együttnevelés 
pedagógiájában

A projekt megvalósulásának 
helyszíne

Seregélyes valamint  
a Sárvíz kistérség települései

Megye Fejér
Település Seregélyes
Irányítószám 8111
Közterület Fő út
Házszám 201.
Helyrajzi szám 452

A projekt megvalósításának 
kezdete

2009. október 01.

A projekt megvalósulásának 
befejezése

2011. március 30.

A projekt elszámolható 
költségei összesen

19.964.898,-

Az igényelt támogatás ösz-
szege

19.964.898,-

A támogatás mértéke (%) 100

szöntötte az eseményre össze-
gyűlt falu lakóit, a vendégeket 
és nem utolsó sorban, akikért 
mindez történt: a gyereksere-
get. „A gyermekek akkor a leg-
komolyabbak, amikor játsza-
nak. Olyankor tanulják, hogy 
mi is az az élet”

Mivel gyermekeink az életük 
jelentős részét az oktatási in-
tézményekben töltik, ezért az 
óvoda és az iskola kiemelten 
fontos helyszín, ahol ők érzel-
mileg, szociálisan és értelmileg 
is gazdagodhatnak, képességü-
ket pedig kibontakoztathatják. 

Tehát nekünk, felnőtteknek -  kötelességünk olyan óvodai, is-
kolai légkört, infrastrukturális háttért biztosítani, amelyben 
gyermekeink esztétikus és biztonságos körülmények között 
nevelődhetnek . A fejlesztéseknek köszönhetően intézmé-
nyeink valóban olyan XXI. századi elvárásoknak megfelelő 
közoktatási intézménnyé válnak, ahol a modern intézményi 
környezet a jövőben biztosítja a minőségi nevelés és oktatás 
fizikai feltételeit – mondotta többek között az átadó ünnep-
ségen.

Ezek után dia képeken 
láthattuk az új épületeket, 
kívülről és belülről, a vi-
dám ovisokat, diákokat, 
ahogyan örülnek. S ezen 
örömüket csodás táncok-
kal, énekekkel, zenével fe-
jezték ki, köszönték meg 
az értük tett fáradozást.

Végezetül minden jelen 
lévőt a tornacsarnokba 
invitáltak egy kedves ven-
déglátásra.

 Vargáné Kovács Edit

Kisgyermekek megköszönték 
a közreműködőktől a segítséget



10

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ HÍREK 2011. március 

bEPIllANTÁS A POlGÁRőRSéG élETébE
2011. január 29-én tartotta a Seregélyesi Polgárőr-

ség a rendes 2010.  évet lezáró és 2011. évet megnyitó 
közgyűlését. De bizonyos szempontból az utóbbi há-
rom év is áttekintésre került, hiszen a tel-
jes ciklusát kitöltő vezetőség is megmé-
retett a kötelező tisztújítás alkalmával.

2007-ben nehéz helyzetbe került egyesüle-
tünk, az addigi vezetés egyhangúlag lemon-
dott megbízatásáról. Ezt követően egy éves 
átmeneti időszak következett, melyet ismételt 
tisztújítás zárt le. A frissen megválasztott ve-
zetőség első éve a tanulásról és egy világos 
helyzet megteremtésére fordította, majd ezt 
követően kezdődhetett a fokozatos építkezés. 
Ennek során új tagok léptek be az egyesületbe, 
de hasonló számban kellett megválnunk olyan tag-
jainktól akik nem teljesítették önként vállat kötelezett-
ségeiket a lehetőségeikhez képest sem. Így tagságunk 20 fő 
fölötti szinten stabilizálódott.

Ennek eredményeként közgyűlésünk egy fő kivételével egy-
hangúlag választotta újjá a vezetőséget. Kardos Ferenc elnök,  
Szabó József szolgálatvezető, Biró Zsolt pénztáros újraválasztás-
ra került, míg Kiss Zoltán alelnököt Reppmann Ferenc váltotta.

Ahogy már említettük minden évben kerültek felvételre új 
tagok és ezután is várunk minden jelentkezőt, aki magára 
nézve kötelezőnek fogadja el a polgárőrökre vonatkozó törvé-
nyeket. Ezért itt szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni 
ezzel kapcsolatban. A polgárőrség tevékenységét 2006 óta ön-
álló törvény szabályozza. 

Bár a polgárőr szolgálata alatt közfeladatot ellátó személy-
nek minősül, tehát megilleti mindazon védelem melyet a tör-
vény biztosít számára, tevékenysége nem lehet törvénysértő, 
nem korlátozhatja mások jogait és nem léphet fel zaklatólag. 

A jogok és kötelességek ismerete elengedhetetlen 
számára, sőt polgárőr alapismereti vizsgát kell 

tennie, bizonyítva felkészültségét.
Mindent összevetve a polgárőri szolgálat 

rendkívüli felelősséget ró minden egyes ta-
gunkra, melynek igyekszünk megfelelni.
Az elmúlt év folyamán 280 e Ft támogatásban 

részesültünk, melynek döntő többsége állami 
forrásból származott, kisebb részét pedig a 
Magyar Posta adta számunkra. E mellett csu-
pán tagdíjbevételünkre támaszkodhatunk. 
Ezen források felhasználásával több mint 800 

óra szolgálatot tejesített tagságunk. Ott vol-
tunk valamennyi községi eseményen: a sport-

mérkőzésektől a nemzeti ünnepeink alkalmából 
tartott megemlékezéseinken át a szüreti felvonulásig, 

mindenhol. De sok esetben biztosítottuk a gyászolók nyu-
galmát, amennyiben felkérést kaptunk erre.

Az ide évben is lehetőségeink szerint mindent meg fogunk 
tenni, hogy községünk közbiztonságát javítsuk, de ennek el-
érése nem valósulhat meg a lakosság, a rendőrség , az Önkor-
mányzat és a Polgárőrség együttműködése nélkül. 

A Seregélyesi Polgárőrség elérhetőségei:
Telefon: (06-30) 316-2671

E-mail: seregorseg@gmail.com
Honlap: www.sereg-orseg.atw.hu

VÖRÖSKERESZT HÍREK
2011-01-04. véradáson 34 véradó 13.600 ml vért adott. 

Köszönjük a segítséget!

A véradást támogatta az Általános Iskola, 
Pallag Zoltán és ladányi lászló.

Köszönjük a támogatást!

2011.01.12. én indult a baba-Mama Klub, mely május 18-
ig tartja foglalkozásait, júniustól-szeptemberig nyári szünet, 
majd október 05-től indul újra a megszokott időpontban, min-
den páros héten szerdán 15,45-17,00 óráig.

Helye: Központi Óvoda
A foglalkozásokat vezetik: Kassai Márta, Zsuppánné 

Kucsera Mónika védőnők és Vidovicsné Domokos Brigitta 
óvónő.

2011.02.19-én nagyon vidámra és családiasra sikerült farsan-
gi bulit rendeztünk Elza majorban. Köszönet a remek táncos 
műsort adó lányoknak: Munkácsi beátának, Faragó Ramó-
nának, és Petrovics Krisztinának.

Továbbá köszönet Katonáné évikének, Papné Horváth 
Tündének a finom falatokért a kiszolgálásért és a vidám ve-
télkedőért.

2011.03.05-én szombaton 14,00-18,00 óráig szőlőhegyen a 
klub helyiségben szeretnénk játékos klubdélutánt tartani, már 
a húsvétra is készülődve. Ez úton is nagyon sok szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit.

Lehetőséget biztosítunk indiai fejmasszázs tanulására, ér-
deklődni Mohari Istvánnénál a következő telefonszámon le-
het (06-30) 972-4228. Ezen a számon bármilyen vöröskereszt-
tel kapcsolatos témában is elérhető vagyok. 

Tisztelettel:
Mohari Istvánné

A Községi Vöröskereszt vezetője
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Kedves Kertbarát!
Szokatlan formában szólok mindenkihez, aki szere-

ti a kertet, a virágot, és a növények iránti szeretetéből 
igyekszik széppé tenni otthonát, kertjét. A szeretet 
harmóniát jelent mindenki életében. 

A tavaszi kert virágpompáját korán nyíló hagymás növénye-
ink biztosítják. Jelentősen meghosszabbíthatjuk azt az időszakot, 
amikor a tavaszi hagymások színpompás virágözönének örvend-
hetünk, ha odafigyelünk arra, hogy sorban egymást követő vi-
rágzási idejű hagymákat telepítsünk a kertbe. Így február végétől 
májusig mindig szirmot bont valamelyikük. Elsők közt a hóvirág, 
a krókuszok,- amelyek már az idén is örvendeztettek bennünket 
simogató, korai tavaszt igéző szépségükkel. 

Néhány jó tanács!
•	 Megvédhetjük hagymásokat a betegségtől, ezt nemcsak 

ősszel, de tavasszal, elültetés előtt is megtehetjük: szór-
junk kénport papírzacskóba, rakjuk bele a hagymákat, és 
jól rázzuk össze. Ezt lehet kapni árudákban és egyéb bol-
tokban is. Itt szeretném megjegyezni, hogy az ősszel a 
felvett hagymásokat szálas harisnyába némi száraz ho-
mokkal együtt raktározzuk el, mert a  kártevők ki  nem 
állhatják a műszálat!

•	 Ha hagymásokat vásárolunk árudákban, nem feltétlenül 
a legnagyobb hagymák hozzák a legszebb virágokat. Az 
átlagnál kisebb hagymákat viszont semmiképpen ne vá-
sároljunk meg, mert valószínűleg tápanyaghiányban 
szenvednek és betegek. 

•	 Megfelelő ültetési mélység: Általános szabály, hogy a vi-
rághagymákat kétszer olyan mélyre kell ültetni, mint 
amilyen magasak. Ha a talaj nagyon laza szerkezetű, ak-
kor háromszor olyan mélyre ültessük. 

•	 A kertben már megjelennek a vakondtúrások! Aki el-
szánja magát, hogy ezt a problémát  megoldja, néhány 
hajszálát is hajlandó feláldozni (vagy gyűjtsön), mentsen 
meg valamennyit a földre hulló tincsekből. Ha ugyanis 
ennek a megátalkodott rágcsálónak a járataiba emberi 
hajat gyömöszölnek, bizonyosan elmenekülnek, mert ki 
nem állhatják az ember haj szagát.

•	 A téli időszakban van időnk arra, hogy nitrogéntartalmú 
biotrágyát házilag készítsünk, mégpedig a tojások héjá-
ból. Pontosabban szólva az összegyűjtött tojáshéjból, 
amit széttörünk, és egy hétig hideg vízben  áztatjuk. Ez-
zel még a meszet nem kedvelő szobanövények is öntözhe-
tők, mert a mész a tojáshéjban megkötött állapotban ta-
lálható. Időnként egy  kis sörmaradékot vagy vízzel 
hígított sűrített tejet is adhatunk szobanövényeinknek, 
ez szintén nitrogéntrágya hatású.

•	 Akik szobanövényeikről különös odaadással gondoskod-
nak, a megmaradt gyógyteákkal is megöntözhetik őket. 
De ebben az esetben óvatosan járjunk el, mert savanyít-
ják a talajt. 

Végül röviden a levéltetvekről:

Ha szobanövényeinket levéltetvek lepték el, készítsünk a kis 
bestiáknak egy jó kis víz alatti fürdőt. Egy szobahőmérsékletű 
vízzel telt vödör peremén fektessünk át két pálcát, vagy vékony 
lécet, ezek támasztják majd meg a cserepet, miközben a növény 
fejjel lefelé a vödörbe lóg. A levélzetet akár ez óráig is hagyhat-
juk a vízbe merülni, addigra viszont az utolsó tetűnek is elfogy 
a levegője. Ezt megelőző jelleggel is megismételhetjük. 

Télen a lakásban tartott növényeinkről, most keveset! Jelen-
leg vegetálnak, kevés törődést igényelnek, de azért odafigye-
lést a kártevők ellen. Én csak annyit tudok Önöknek mondani, 
hogy növényeink most „hisztiznek”, de már nem sokat kell rá 
várni, hogy újból feléledjenek!

 Szeretetteljes gondoskodás minden kertbarátnak!

K.Gyné.

TV-sek jártak a falunkban
Mindig büszkék vagyunk, ha bármilyen módon hírünket 

viszik az országba: legyen az kézimunka kiállítás, sport, 
vagy tanulmányi verseny, kórus, vagy néptánc találkozó. 
Hisszük, hogy ilyenkor egy ideig emlékeznek Seregélyes 
nevére. Most, „Hazai turizmus” címmel járja egy forgató 
csoport az országot és láss csodát, nem csak a szokásos, 
fölkapott helyeket, nagyvárosokat mutatják be, hanem ki-
sebb településeket is. Így jutottak el hozzánk február köze-
pén. Elsősorban a Pelikán Erdei Iskola, a Geodéziai Park, a 
Tanösvény, a Tájház, a Zichy-Hadik kastély érdekelte őket. 
De meglepetésünkre még egy gyűjteményünkből is kel-
lett rögtönzött kiállítást rendeznünk: a régi orvosi eszkö-
zökből. Két évvel ezelőtt mutattuk be először /és utoljára/  
ezeket, de mert nem volt ezideig megfelelő hely az állandó 
kiállításhoz – azóta is dobozokban tároltuk. A Tv-seket na-
gyon érdekelte, szinte egyenként le is fényképezték. Van re-
ményünk, hogy a régi óvoda helyén lehetőségünk lesz egy 
állandó kiállítás létrehozására.

-ke-
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SEREGÉLYESI KISBÍRÓ ISKOLAI HÍREK 2011. március 

FELSŐ TAGOZAT

2011. január 25-én Zichyújfaluban jártunk. A Fekete István-
napok keretében 5.-8 osztályig helyesírási verseny is volt. Év-
folyamonként 2 – 2 tanulóval nevezhettünk.

Eredményünk:
 III. Molnár Eszter 6. b
 III. Luncz Flóra 7. b
 I. Erdélyi Kitti 8. b
 II. Kondász Réka 8. b

Február 1-jén Kazinczy-szépkiejtési versenyen voltunk az 
István Király Általános Iskolában. Megyei megmérettetés volt 
a 7.-8. évfolyam számára! Székesfehérvár körzetének külön 
rendezték. 12 tanuló közül Kondász Réka 8. b II. helyezést ért 
el. Gratulálunk!

Február 16-án délután 1400 órai kezdettel volt a Simonyi 
Zsigmond Helyesírási Verseny területi fordulója. A tollba-
mondást és a feladatlapot e-mailben küldték el. 90% feletti 
eredménnyel bejutottunk a megyeire. (Az eredményekről ké-
sőbb beszámolunk.)

Immár 2. éve, hogy a székesfehérvári Vörösmarty Társaság, 
a Ciszterci Szent István Gimnázium, a Sárkeresztúri Általános 
Iskola – megyei szavalóversenyt hirdet Bella István költő em-
lékére. Február 21-én volt Sárkeresztúron a Fejér megyei vers-
mondó verseny elődöntője. Innen az első három helyezett jut 
be az áprilisban megrendezendő megmérettetésre. Egy Bella 
István verssel és egy XX. századi művel kellett jelentkezni. 
(Soponya, Aba, Sárkeresztúr, Seregélyes képviseltette magát 
10 tanulóval.) Az első három helyezett seregélyesi diák!!

 I. Vollein Anett 7. a
 II. Veres Anna 8. b
 III. Jenei Tímea 7. a

Dancsa Barbara is szépen szerepelt.
További sikereket kívánunk!

Szászi béláné
munkaközösség vezető

ALSÓS HÍREK

December 2-án a Vörösmarty Színházba vittük az érdeklő-
dő gyerekeket. Pán Péter címmel zenés táncjátékot néztünk 
meg, amely csodálatos élmény volt mindenki számára!

Másnap, dec. 3-án ellátogatott iskolánkba a jó öreg Mikulás 
a krampuszaival. Sok ajándékot hozott a gyerekeknek, akik 
már izgatottan várták az érkezését. Délután bállal folytattuk 
a vigadozást. Műsorról idén is a 4. osztályosok gondoskodtak. 
Utána volt zene, tánc, játék, zsákbamacska. A tombolán érté-
kes ajándékokat nyerhettek a szerencsések. A büfében finom 
falatok várták az éhes nebulókat. Mindenki jól szórakozott!

Dec. 16-án a művészetis kollégákkal együtt kézműves fog-
lalkozást tartottunk. Nagyon sok szép alkotást készíthettek 
tanulóink, pl. karácsonyi asztali díszt, karácsonyfadíszeket, 
ajándéktasakot, szalvétatechnikával ünnepi képet, poháralá-
tétet, ajándékkártyát, stb.

Dec. 17-én volt a falukarácsony, ahol szintén sok ügyes ta-
nulónk szerepelt.

Iskolánk karácsonyi ünnepségét dec. 21-én tartottuk. A drá-
ma tanszak megható, színvonalas műsorát tekintettük meg a 
színházteremben.

január 20-án került sor a 2. osztályosok  „j-ly helyesírási ver-
senyére”.

Iskolánk tanulói közül a legeredményesebben szerepel-
tek: Paplogó Veronika(2.b), Jankovics Fanni(2.b) és Deák 
Dorina(2.a).

január 25-én Zichyújfaluban szövegértési versenyt ren-
deztek, amelyen 4. helyezést ért el a 4.a osztályosok csapata 
(Csincsi Barbara, Kállai Rebeka, Rács Attila).

Február 11-én tartottuk hagyományos farsangi mulatsá-
gunkat. Volt, aki egyéni jelmezt öltött és voltak osztályok, 
akik közös produkcióval színesítették a délutánt.

ISKOlAI HÍREK
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Köszönettel
Ezúton mondunk köszönetet 

mindazoknak, akik tavalyi évben 
a személyi jövedelemadójuk 1%-át 
az „Együtt a Gyermekekért” ala-
pítvány javára utaltatták. Az így 
befolyt 245713 Ft-ot a kuratórium 
döntése alapján úszásoktatás finan-
szírozására fordítottuk.

Kosaras Istvánné
tagóvoda-vezető

FARSANGI MulATSÁGOK
A farsangi népszokások a tél elűzését, a tavasz kö-

zeledtét jelzi. A vízkereszttől hamvazó szerdáig tartó 
időszak Magyarországon már a XV. század óta a mu-
latságok, a bálok ideje, és ezt a hagyományt a mai na-
pig ápoljuk.

Az idén igazán szükségünk van az évszázadok óta élő ta-
pasztalatra, miszerint valóban sikerül zenével, tánccal, hangos 
mulatsággal elkergetnünk a telet, hisz farsangi programjain-
kat zord havas időben tartottuk. Mindez a kedvünket termé-
szetesen nem törte le, hiszen ahogy a fotókon látszik, kicsik és 
nagyok egyaránt önfeledten szórakoztak. 

Az óvodában február 21-én Ágoston Anita táncoltatta meg a 
gyerekeket, Halász Judit dalait énekelve. 

Február 22-én óvodásaink a Művelődési Házban a Kákics 
együttes értékes népi hagyományainkat őrző zenés műsorát 
látták. A gyerekek életkorához igazított előadáson, népmesei 
keretbe foglalva, játékos formában ismerkedtek meg a déd-
szüleik korának jellegzetes népi hangszereivel, mint például a 
bőrduda és a tekerőlant. 

Ha az óvodai farsangot említjük, azonnal eszünkbe jut a jel-
mezbe öltözés, a vicces versenyek és a habos fánk. Így volt ez 
most is minden csoportunkban, az óvodát február 23-án és 24-
én királylányok, mesehősök, és kalózok csapata népesítette be.

Az óvodai SZM által felnőttek számára szervezett bál a 
„retro” jegyében zajlott, az ABBA zenéjére szülők és óvónők 
közösen adtak elő ez alkalomra készült táncos koreográfiát, 

nagy sikerrel.
A jó hangulatú bál megvalósításában sokan közreműködtek. 

Köszönjük a szervezők munkáját, valamint mindazok segítsé-
gét akik a belépőjegyek megvásárlásával, illetve tombola aján-
dékkal hozzájárultak a bál bevételéhez.

Az idei évben ezt és minden más anyagi forrásunkat első 
sorban az új óvodánk berendezésére, illetve parkosítására 
fordítjuk. Előre is köszönjük, ha a jövőben bármilyen módon 
támogatják ez irányú törekvéseinket. Erre többek között mó-
dot biztosít „Együtt a Gyermekekért” alapítványunk, melynek 
adószáma: 18482856-1-07

Zölei józsefné
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SEREGÉLYESI KISBÍRÓ NYUGDÍJAS KLUB 2011. március 

SOK PROGRAMMAl INDulT AZ éV!
A seregélyesi Kisbíró ez évi első számában egy Arany 

jános idézettel köszöntöm az élő ősz Nyugdíjas Klub 
minden tagját, a szerkesztőséget és az olvasókat.

„Kívül, belül maradjon békében az ország,
A vásárra menőket sehol ki ne fosszák.
Béke legyen a háznál és  a szív redőben.
Adjon Isten, ami  nincs, ez új esztendőben.”

Régen volt tavaly december 15-e, mikor a karácsonyi ün-
nepségünkön társainkkal találkoztunk. Január 5-én kezdtük 
az évet, mindjárt egy tartalmas klubnappal. Megbeszéltük az 
éves terveinket, ezek közül elsősorban a tervezhetőket. Spon-
tán dolgaink terv nélkül is jócskán akadnak, aminek mi na-
gyon örülünk. Mindjárt ezen az első napon két új tagot kö-
szönthettünk: Horváth Dánielné Marikát és Horváth Csabát. 
Ők már régóta részt vettek szinte minden rendezvényünkön 
és most kérték felvételüket a tagság közé. Nagy örömmel fo-
gadtuk őket.

január 12-én a 2. Magyar Hadsereg hősi halottjaiért gyújtot-
tak máglyát a Pákozd-Sukorói Mészeg hegyen a Don-kanyar 
Kápolnánál, az ország első olyan emlékhelyén, amit a donia-
kért emeltek.

Bobory Zoltán köszöntője után megemlítette, hogy céljuk az 
volt, hogy ilyenkor minden magyarországi településen emlé-
kezzenek a doni tragédiára. Egyre több helyen teszik meg. Mi 
is elhatároztuk, hogy az elkövetkezendő években itt helyben, 
a II. világháborús emlékműnél gyújtunk máglyát és méltatjuk 
doni hőseink tetteit. Azt még szeretném megemlíteni, hogy az 
Önkormányzat buszt indított, Horváth Péter vezette. Köszön-
jük. A Nyugdíjas Klub tagságából 30-an vettek részt és ott volt 
Horváth Sándor polgármester úr és Sajtos József igazgató úr is.

január 19-i klubnapon megbeszéltük a KI-MIT-TUD-ra 
való jelentkezéseket. Megemlékeztünk a Kultúra napjáról, 
melynek 22-e az időpontja, annak emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823. január 22-én fejezte be hazafias költészetének egyik 
legnagyobb remekét, a Himnuszt.

Klubunkban Sándorné Magdika Kölcsey Ferenc életútját ele-
venítette fel, Oláhné Marika pedig elszavalta a Himnuszt.

január 21-én a székesfehérvári Art Stúdióban voltunk 10-
en, ahol egy csodálatos gyöngy kiállítás megnyitóján vettünk 
részt.

január 31-én az új óvoda átadási ünnepségén 22 klubtagunk 
képviseltette magát.

Február 2-i klubnapon elhatároztuk, hogy 23-án farsangi 
mulatságot tartunk.

Február 20-án elérkezett a KI-MIT-TUD-on a megméret-
tetés napja. Dalkörünk Nagy László tanár úr vezetésével és 6 
fiatal citerás kíséretével elsöprő sikert aratott. Megkapták is-
mét a Kategória Díjat. Négy szólóénekesünk is fellépett. Amb-
rus Györgyné, Erdélyi Sándorné, Király Istvánné és Györök 
Józsefné. Őket Izinger Attila tanár úr kísérte harmonikán. 
Örömkönnyek folytak arcunkon, mikor a zsűri így köszöntöt-
te az értékelésnél Ambrusné Jolikát: „Sok szeretettel köszönt-
jük Seregélyes Karády Katalinját!” Jolika csodálatos előadását 
Kategória Díj-jal jutalmazták. A másik három szólóéneke-
sünk is nagyon szépen szerepelt, a zsűri őket is megdicsérte 
és emléklappal jutalmazta. Gratulálunk minden szereplőnek, 
köszönet a felkészítő tanároknak és a citerásoknak. Büszkék 
vagyunk rájuk. 

Sándor Andrásné

„Móka, kacagás, tréfa, dalolás…”
Vége felé jár a farsang, de a nyugdíjas 

klubban a vidámság nem. bizonyította 
ezt a tagság 2011. február 23-án a far-
sang jegyében megtartott foglalkozása.

Igen ötletesek, de mondhatnám azt is, 
hogy igényesen elkészített jelmezekben vo-
nultak be a klubtagok, mindjárt nyitásként. 
A jelmezbe öltözöttek bemutatkozása nagy 
tetszést váltott ki, ami alapja volt a későb-
bi órák hangulatának. Winklárné Marika 
és Horváth Csaba viccei csak fokozták a 
jókedvet. A finom ételek, a velencei és a jó 
csóri bor után sokat nevettünk, énekeltünk, 
néhány órára elfelejtettük gondjainkat. 
Vendégeink között volt a székesfehérvári 
Esélyek Házának két munkatársa, Róka 
Gyula és Egerszegi Balázs, Csórról pedig 
a régi ismerős muzsikus Vincze Tamás és 

kedves felesége, nagy örömünkre Horváth Sándor polgármes-
ter úr is. Mindenki mindenkinek megköszönte a hangulatos 
szép estét.

A fénykép a jelmezbe öltö-
zötteket mutatja, lehet talál-
gatni, hogy kik ők!

Oláh jánosné
klubvezető
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SEREGÉLYESI KISBÍRÓ REFORMÁTUS HÍREK 2011. március 

REFORMÁTuS
HÍREK

•	 Örömmel számolhatunk be a karácsonyi alkalmakról, 
amelyek minden korosztályt megmozgattak. A kicsik-
nek volt adventi játszóház, karácsonyi szerep a temp-
lomban, a férfiak fát állítottak, az ifisek fát díszítettek, 
az asszonyok ajándékokat készítettek. Szenteste min-
denki láthatta a kivetítőn, mi minden történt 2010-ben 
a gyülekezetben.

•	 Adományból elkészült a templom első 15 padjának fűtése 
korszerű fűtőfóliával. Nagyon kellemes, bár melegünk 
így sincs. De fűt belülről a Szentlélek és ez a lényeg!

•	 Szilveszter és Újév napján is istentiszteleten voltunk 
együtt: mindent az Úrral kezdünk és zárunk!

•	 Idén is megtartottuk az Ökumenikus Imahetet Szabó Ist-
ván római katolikus, Révész Lajos baptista és Major And-
rás református lelkipásztorok igeszolgálataival. Az alkal-
mak után nagyon jó beszélgetések voltak, sok finomság és 
meleg tea mellett.

•	 Az óvodákban és az iskolában rendületlenül tartjuk a hit-
tanórákat. Nagyon jó látni, hogy vannak szülők, akik 
nem hanyagolják el gyermekeik lelki neveltetését. Sajnos 
ők kisebbségben vannak azokhoz képest, akik erre foga-
dalmat tettek gyermekeik keresztségénél.

•	 Örömmel üdvözöljük a felújított és kibővített iskolát és az 
újonnan épült óvodát. Reméljük, a jövőben még nagyobb 
támogatást és teret nyer az Istenhit és a keresztyén érté-
kek tanítása. 

•	 Továbbra is a megszokott rendben várjuk a gyermekeket 
gyermekistentiszteletre: óvodásokat minden hónap utol-
só vasárnapján, iskolásokat pedig első vasárnap fél 11-re.

•	 Nagyon köszönjük, hogy sokan komolyan vették a sírhe-
lyek újraváltására szóló felhívást és intézkedtek ez ügy-
ben, óriási segítség ez a gyülekezet fenntartásában. 
Azoknak, akik nem jelentkeztek, levélben fogunk felszó-
lítást küldeni.

•	 Március 13. és április 23. között Böjt időszaka van. Ez idő 
alatt tartózkodjunk a mulatságoktól, mérsékeljük káros 
szenvedélyeinket, szánjunk időt a lelki megtisztulásra.

•	 Az Asszonykör következő alkalmai: február 26. 16.00; 
április 8. 17.30; május 16. 17.30

•	 Néhány dolog idei gyülekezeti terveinkből: gyülekezeti 
kirándulás, gyereknap, családi-presbiteri délután, apa-fia 
találkozó, a templom díszkivilágítása, új harangautoma-
ta, parókia külső-belső renoválása (sikeres pályázat ese-
tén).

•	 Végül kívánunk mindenkinek Istentől megáldott, mi-
előbbi meleg napsütötte tavaszt!



16

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ RÉGI IDŐK KÉPEI 2011. március 

RéGI IDőK KéPEI: 1964
Ez a régi kép bizonyára sokakban ébreszt kellemes, szép 

emlékeket, hiszen az óvodás kort idézi: óvó nénik, dadu-
sok, szakács nénik mosolyognak az 1964-ben készült fotón.

A képet köszönjük Bödő Vincéné Mariska néninek, aki 15 
éven át volt dada a helyi óvodában. Nyugdíjazása után még 18 
évig a fehérvári Szent György Kórházban tálalóként dolgozott. 
Most 90 éves!

Kik láthatók a képen?

Felső sor, balról jobbra: Mészáros Anci, Domak Mária /óvó-
nő/, Rózsa Judit /óvónő/, Horváth Ilonka /óvónő/, Debreczeni 
Judit /óvónő/ és Tóthné Kiss Mária.

Alsó sor: Felföldi Sándorné, Fórizs Rózsi néni /élelmezésve-
zető/, Czupponné Kiss Lujzika, Bödő Vincéné /Mariska néni/  
Szabó Lászlóné és Lukács Józsefné

Köszönik a virágkötők!
Nemrégiben a Hortus Hungaricus virágkötő verse-

nyen vettünk részt munkatársaimmal. Feladatunk 
volt: virágos enteriőr kialakítása bútorokkal, növény 
összeültetésekkel, száraz- és élővirág kompozíciókkal.

Nagyon sok dicséretet és jutalmat kaptunk.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Hollósi Pista bácsi-

nak (a Tájház vezetőjének) és Ódorné Szabó Marikának, akik 
sikerünkhöz oly módon járultak hozzá, hogy régi bútorokat, 
eszközöket kölcsönöztek nekünk a kiállítás idejére.

Nagy kihívás volt ez számunkra, a tervezéstől a megvalósí-
tásig. Most szeretnénk megmutatni Önöknek is az elkészült 
versenyművet. 

Még egyszer nagyon köszönjük a segítséget!

Dörnyei Tiborné
Írisz Virágüzlet

Szfvár., Deák F. u. 1.
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SEREGÉLYESI KISBÍRÓ FELHÍVÁS 2011. március 

KEDVES SEREGélYESIEK!
Három gyermek várja az önök önzetlen segítségét, 

akiknek összefogásra van szükségük.

Kovács Barnabás

Kovács Norbert és Kovácsné Le-
hel Beáta a Bethlen Gábor utca 13 
sz. alatt lakik, a nagyszülők há-
zában, több családtaggal együtt. 
Építkezni kezdtek, de a körülmé-
nyeik úgy alakultak, hogy  több-
ször is abba kellett hagyniuk, és 
jelenleg nem tudják, lesz-e „ere-
jük” befejezni.. Nagyobbik fiuk 
Norbert már 5 éves, egészséges 
óvodás. Második kisfiukat 2010 
áprilisára várták. Sajnos Január-

ban görcsök miatt Kórházba került Beáta, ahol is 1 hét után 
hirtelen életveszélyes állapot alakult ki, és Császármetszést 
kellett végezni. Barnabás halva született. 16 perc után sikerült 
a szívét beindítani, de nagyon hosszú volt az oxigén hiányban 
töltött idő,  az amúgy is koraszülött kisfiú agyának. Sokáig 
gépek segítségével, csak vegetált, és hosszú volt az idő, mire 
lassan egyedül vett levegőt és nem kellett állandó oxigén. Ki 
tudja hogyan és miért, de Ő élni akart.  2 hónaposan haza-
került, úgy, hogy szinte intenzív osztály volt a szobája. Tudni 
kell, hogy a korai fejlesztés csodákra képes! Erre mindössze 
6 hónapunk van. Vagyis arra, hogy az agy tartalékait növe-
kedésre sarkaljuk és működésbe hozzuk. A szülők ezt tudva, 
önállóan és minden segítséget megragadva ezt szervezték. 
Vitték Barnabást (lábpedálos nyákszívóval az autóban, hi-
szen sokszor ez mentett életet útközben) Budapestre speciális 
fejlesztő kórházba, Dunaújvárosba Dévény tornára, otthon 
gyakorolták a Katona módszer gyakorlatait. A külvilág minél 
jobb befogadására kapott hallókészüléket, fejlesztették a látá-
sát, mozgását.

 Már az ősz folyamán jöttek a jó visszajelzések. Növekedett 
az agy! Minden apró változás sokat jelent, mert mindig új re-
ményt és erőt ad a szülőknek, családnak a további feladatok-
hoz. 

Sajnos a társadalombiztosítás nem mindent támogat, és ren-
geteg az utazások költsége is. Segítségre van szükségük anya-
giakban.

Barnabásnak nyitottak egy Junior OTP számlát is, ha valaki 
ilyen formában tud és akar segíteni, erre a számlaszámra utal-
hat pénzt: 11773360-01006803

Kassai Márta
védőnő

Ferhécz Dominik

2008.04.22-én született, a csa-
lád másodszülött gyermekeként. 
Kétszeres volt az örömük, hiszen 
elsőszülött, egészséges lánygyer-
mekük mellé egy kisfiút kaptak. 
Az apa Ferhécz Imre, az anya Csi-
kós Anita, mindketten seregélyesi 
családok gyermekei. Dominik za-
vartalan várandósságból, a kiírt 
időnek megfelelően jött világra. 
A kezdetben jól fejlődő, kiegyen-
súlyozott csecsemő semmi olyan 

tünetet nem mutatott, mely aggodalomra adott volna okot. 
Kivizsgálása így csak 2009. februárban indult el, mert az ak-

kor már 10 hónapos csecsemő nem mászott és csak segítség-
gel ült meg, illetve fel. A gyermek -neurológiai, UH és MR 
vizsgálatok végül egy nagyon ritka és nehezen befolyásolható 
komplex fejlődési problémát állapítottak meg, melynek követ-
kezményei ebben a fiatal életkorban még nem megjósolhatók. 
Az azonban biztos, hogy a korai években elkezdett és rendsze-
resen végzett fejlesztésekre nagy szüksége van Dominiknak 
ahhoz, hogy felnövekedve teljes életet élhessen majd. A gya-
kori vizsgálatokra és a mindennapos fejlesztésre járás olyan 
plusz teher a család számára, amit csak szigorú beosztással, 
plusz munkák vállalásával tud megoldani a család.                                                                        

Károly Erik

2005.12.20-án született, 39. vá-
randóssági hétre érett súllyal, a 
család harmadik gyermekeként. 
Két egészséges nővére van. Anya: 
Jánosik Zsanett Apa: Károly Ró-
bert. A család János-majorban él, 
kertes családi házban.  Mozgásfej-
lődése kezdetben nagyon gyorsan 
zajlott, hamar felült, gyorsan és 
ügyesen megtanult járni. Moz-
gásigénye jelenleg is hatalmas.  
Beszédfejlődése is jó ütemben ha-
ladt, majd 2 éves korában egy ide-

ig nem kommunikált szóval, majd sajátos halandzsa nyelvre 
váltott. Ez indította el a vizsgálatok hosszú sorozatát: korai fej-
lesztőben, nevelési tanácsadóban, FINTI-ben, Heim Pál Kór-
házban és végül a Vadaskert Kórházban vizsgálták Erik eltérő 
viselkedését, kutatták az okát. Végül megszületett a vizsgálat 
eredménye: gyermekkori autizmus. Ez a betegség is abba a 
kategóriába tartozik, melynek a későbbi életre való következ-
ményei nem megjósolhatók. Lehet, hogy kis zseni lesz, lehet, 
hogy nem. A korai fejlesztés hiányában biztos, hogy inkább 
nem. Muszáj fejlesztésre járni, ha beleroppan a család akkor is. 
Speciális fejlesztő játékokra, eszközökre van szüksége otthon 
is. Szeretetteljes, elfogadó, meleg családi fészekre és ugyanak-
kor tudatos fejlesztő nevelésre. Óvodai beszoktatása kezdet-
ben nem ment zökkenőmentesen. Mivel ők János-majorban 
élnek Székesfehérvárra kezdtek el óvodába járni, de Eriknek 
mássága miatt nem sikerült abba a légkörbe beilleszkedni. 
Hosszas keresgélés után találták meg a megfelelő intézményt 
a szőlőhegyi óvodát, ahol Eriket elfogadták, szeretik, segítik 
az óvónők és óvodás társak közösen. A kezdetben zárkózott 
kisfiút sikerült megnyitni, minden érdekli, egyszerű monda-
tokat mond, napirendi változásokat elfogad, beilleszkedett a 
csoportba, műsorba óvatosan bevonhatóvá vált.  Minden nap 
bejár az óvodába, hetente többször jár fejlesztő foglalkozásra. 
Bizonyítottan jó hatású lenne a gyógy-úszás, gyógy-lovaglás 
és hamarosan közeleg az iskolaválasztás is.

Zsuppánné Kucsera Mónika
védőnő

E három család megsegítésére indítunk most gyűj-
tést. A közeljövőben több helyen találkozhatnak majd 
adománygyűjtő dobozainkkal pl. boltokban, gyógy-
szertárban. Kérjük lehetőségeihez mérten támogassa a 
kicsik fejlesztését, gyógyulását. 

„Sok kicsi sokra megy!„
Segítségét köszönjük a szülők nevében is.
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Rajzpályázatok

E M l é K l A P
A Magyar Köztársaság Kormányától, Orbán Viktor Miniszterelnök aláírásával érkeztek a köszöntő sorok 

Móker lajosnénak és bödő Vincénének
90. születésnapjuk alkalmával.

„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az alkalomból kívánok Önnek 
jó egészséget és további boldog éveket.”- áll az emléklapokon, melyeket Horváth Sándor polgármester és Horváth Károly jegyző 
nyújtott át.

Mindkettőjüknek kívántak még sok, egészségben, örömben eltöltendő éveket. Az ünnepelteket családtagjaik is köszöntötték 
e jeles napon.

A szerkesztőbizottság tagjai nevében mi is minden jót kívánunk és szívből gratulálunk! 
-ke-

Cserépkályha-Kandalló készítés / javítás,
Hidegburkolás,
Villany- és vízszerelés. 
Fürdőszoba, Wc,  
Terasz, Kerítés.

Kis javításokat is  
vállalunk! 
Tel.: (20) 499-3974

Két pályázaton vettünk részt a gyerekekkel. Ka-
rácsony előtt a zirci Takarék által kiírt pályázaton

Molnár Máté 7. osztályos tanuló 3. helyezést ért el, míg 
a zichy-i általános iskola által meghirdetett Fekete István 
munkáihoz kötődő pályázaton januárban három felsős 
és két alsós kisdiák is díjazott lett: Csikesz bianka 5. o., 
Tóth Dani 6. a, Józsa Kitti 7. a  Deák Dorina 2. a, és 
Őszik Fruzsina 3. b, valamint egy volt tanítványunk, aki 
jelenleg a művészeti tagozatra jár: Gondi barbara ka-
pott ajándékot munkájáért.

Karkóné lukácsy Marianna
rajztanár

Egyéni vállalkozók, cégek, magán emberek!
Amerikai munka és jövedelem – itthonról.
 
Van web-kamerád? Akkor részt vehetsz a 
legújabb amerikai kommunikációs technológia 
elterjesztésében. Dolgozni kell, de megéri.

Gyere fel és hallgasd meg a web konferenciát 
minden héten hétfőn, kedden, csütörtökön, 
pénteken 21 órakor. Pontosan kezdünk. Csak a 
nevedet kell beírni.

WEb CONFERENCIA bEléPő:   
http://www.hotconference.com/
conference,76585615
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Ezúton tisztelettel meghívjuk településünk lakosságát,
2011. március 15-én, 

az 1848-1849-es 
Forradalom és Szabadságharc

emlékére tartandó,  megemlékező ünnepségre, 
és azt követően,  a fáklyás felvonulással egybekötött koszorúzásra.

17:00 órától, a Művelődési Ház színháztermében,
az Eötvös józsef Szakképző Iskola 

„Tavaszi szél” 
című ünnepi előadása

Szereplők: 
Petőfi Sándor: ujvári Roland Kereki úr: Kovács Zoltán Módos ember: Sinkó Zoltán 
Falubeliek: Csanádi édua, Horgosi Zita, Mezei Márton, Nagy Alexandra, Pemmer Ferenc, Traubert Erik, Váczi Péter 
Versmondók: Gerencsér Sándor, Györe Róbert, Imre Nimród, lászló Roland, Nich balázs, Puszta Attila, ujj Iván
Narrátorok: Győri Máté, Pálinkás Zoltán, Resch Erika, Tóth lászló
Táncosok: berényi Zsóka, Halász Klaudia, józsa Kinga, Kiss Szandra, Sárközi Alexandra Szabó Viktória,
Szalai Anett, Szilvássy Petra 
Színpadra koreografálták: Kranauerné Sándorovits judit és Sárosdi Zsuzsanna tanárnők



1-es komplett műkő síremlék már 140.000 Ft-tól
2-es komplett műkő síremlék már 180.000 Ft-tól

1-es gránit emlékes műkő síremlék már 220.000 Ft-tól
2-es gránit emlékes műkő síremlék már 260.000 Ft-tól

1-es komplett gránit síremlék már 250.000 Ft-tól
2-es komplett gránit síremlék már 450.000 Ft-tól

Sírtisztítás  14.000 Ft-tól,
sírbontás 10.000 Ft-tól.

MEGRENDELHETŐ:
TELEFON:

(06-20) 315-67-67,
(06-20) 438-57-54

TELEPHELY:
PUSZTASZABOLCS,

MÁTYÁS KIRÁLY U. 41.
A változtatás jogát fenntartom.



21

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ SPORT 2011. március 

A kézilabdásaink 
is nagyon jól szerepeltek

Lassan beérik a sok befektetett munka, hisz a III. kor-
csoportos lányok és fiúk is a körzeti versenyen a 3. helye-
zést szerezték meg, míg a IV. korcsoportos lányok a kör-
zeti döntőbe első helyen jutottak be, a IV. korcsoportos 
fiúk a megyei döntőbe lőtték be magukat.

További sok szép sikert kívánunk és gratulálunk nekik 
és Szőke Ildikó tanárnőnek is!

2. Lendület – Marton Gáborék
3. Kispályások – Csonka Ferencék
4. Turul  - Penzer Simonék 

A gólkirály: Hamburger Péter 7 góllal, 
Legjobb mezőnyjátékos: Vidovics Zoltán
Legjobb kapus: Tury-Nagy Attila

A legkevesebb gólt rúgó csapatnak járó különdíjat, egy 
teremfocilabdát a Turul csapata kapta a jobb felkészülés 
reményében.

Köszönjük a csapatok részvételét!

Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelő

Kézilabdások
A Seregélyesi Pelikán DSE női kézilabda szakosztá-

lya 2011. február 12-én női kézilabda kupát szervezett 
négy fejér megyei csapat részvételével. 

A kupa résztvevői: Lovasberény, Csákvár, Soponya és Seregé-
lyes. A szinte egész napos tornán a csapatok színvonalas mecs-
cseket vívtak egymással, így készülve fel a hamarosan induló 
tavaszi fordulókra. A torna győztese a lovasberényi csapat lett, 
lányaink az értékes ezüstérmet hódították el. A rendezvény a 
Seregélyesi Közoktatási Központ segítségével, valamint Ko-
vács Nóra csapattársunk családjának (Albaqua Kft.) és a Fejér 
Megyei Kézilabda Szövetség támogatásával jöhetett létre. To-
vábbá köszönjük a Melódia Cukrászda egész évben nyúj-
tott támogató hozzáállását.

Tájékoztatjuk kedves szurko-
lóinkat, hogy a férfi és női csa-
pat is március közepén kezdi 
meg szereplését a megyei 
bajnokságban. Továbbra 
is várunk mindenkit 
szeretettel. A belépés 
díjtalan!

Szőke Ildikó

Sakkhírek
Az általános iskola elsőként vállalva biztosított helyszínt feb-

ruár 6-án, a megye hat különböző helyszínére tervezett Fejér 
megye gyermek sakkverseny sorozatának. E sorozat rendező-
je a Fejér Megyei Sakkszövetség és a dunaújvárosi Királysakk 
SE. A versenyen közel 60 gyermek vett részt, ami azt mutat-
ja, hogy egyre nagyobb az érdeklődés e szellemi sport iránt, 
amelynek az iskolai teljesítményekre való hatása is jelentős.

Iskolánkat 4 gyermek képviselte: Kiss Tamás, Katona Patrik, 
Molnár Máté és Jenei Gyula. Nagyon szép eredményt elérve 
korcsoportjában Tamás 7. helyezett lett 34 gyermek közül, Je-
nei Gyula 5. Molnár Máté 7. , Patrik 12. a 16 közül.

A korhatár nélküli csoportban is 4 helyi résztvevő indult: 
Pap Béla, Bödő Imre, Ozsváth Ferenc és Lippai György. Pap 
Béla jóvoltából, aki 1. helyezett lett, a kupa itthon maradt!

Köszönetemet szeretném kifejezni a négy gyermek szüleinek 
áldozatos munkájukért, a helyi Pallag boltnak a felajánlott in-
nivalóért, az iskolának a szendvics alapanyag biztosításáért, a 
szülőknek a további üdítő, kávé s apróbb rágcsálnivalók felaján-
lásáért, a szervezésben nyújtott önfeláldozó munkájukért..

Február 12-én rendezték Székesfehérváron a diákolimpia 
sakk csapatversenyének megyei döntőjét. A döntőbe jutott 7 
csapat közül tanulóink az előkelő 3. helyezést szerezték meg a 
felsős tanulók csoportjában. Gyuszi, Patrik és a Máté mellett 
Tomi alsósként küzdötte végig a viadalt.

I. Seregélyes Kupa

Diákolimpia megyei döntő
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Seregélyes, a magyar tollaslabdázás fellegvára lett!
Seregélyes Nagyközség Önkor-

mányzata  és a település Álta-
lános Iskolájának segítségével, 
napjainkra érett be az a több éves 
elhívatott munka, amely alapján 
Seregélyes a Magyar  Tollaslab-
dázás fellegvára lett. Seregélye-
sen, az országban egyedülálló-
an példaértékű összefogással, 
sikerült közösen megteremteni, 

a magas színvonalon működő tollaslabdázáshoz szük-
séges feltételeket.

A kiemelkedő munkához a tárgyi feltételeket Seregélyes 
Nagyközség Önkormányzata biztosítja azzal, hogy a telepü-
lés Általános Iskolájának patináns tornacsarnokát felépítette, 
működteti és 7 db felfestett  és teljesen felszerelt tollaslabda 
versenypályát alakított ki. A személyi feltételek területén meg 
kell említenünk a településen élő sportszerető gyerekeket és 
szüleiket, akik a lehetőségeik függvényében mindent megtesz-
nek azért, hogy Karkóné Lukácsy Marianna testnevelő tanár 
és tollaslabda edző szakmai irányítása mellett rendszeresen  
tollaslabdázzanak. Seregélyes, több éven keresztül  már ki-
emelt helyszínként szerepel a  nemzetközi, országos, megyei, 
kistérségi és települési, korosztályos kategóriánkénti tollaslab-
da versenyek tekintetében. Az elmúlt időszakban több korosz-
tályos Magyar Bajnokot és egyben korosztályos Magyar Válo-
gatott tollaslabdázót neveltek fel Seregélyesen. A seregélyesiek 
büszkék lehetnek az elért kiemelkedő eredményeikre és ez a 
jövőben is erőt adhat az elvégzendő közös munkához. 

A Fejér Megyei Tollaslabda Szövetség  elnöksége a Fejér 
megyei tollaslabda sport támogatása területén kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként Fejér Megye Tollaslabda Sportjáért 
elismerésben részesítette: Seregélyes Nagyközség Önkor-
mányzatát és Horváth Sándor polgármestert, Seregélyesi Ál-

talános Iskolát és  az iskola igazgatóját Sajtos József igazgatót, 
továbbiakban az alább felsorolt személyeket: Seregélyesről: 
Karkóné Lukácsy Marianna testnevelő tanárt, tollalslabda 
edzőt, Mórról: Gombás Szabolcs, Gombásné Kada Tímea test-
nevelő tanárt, tollalslabda edzőt és Németh István tollaslab-
da szakmai vezetőt, Bodajkról: Almádi István polgármestert, 
tollaslabda szakmai vezetőt, Székesfehérvárról: Mózer Edit, 
Bánhegyi Gábor, Bernáth István, Gáncs József, testnevelő 

tanárt, tollalslabda edzőt, Szabadegyházáról: Rittler Gábor 
tetnevelő tanárt, Dunaújvárosból: Dankó Gyula, Varga Gabri-
ella, Jakab János, Tóth Tiborné  és Salamon Attila tollaslabda 
edzőt, testnevelő tanárt.

A Fejér Megyei Tollaslabda Szövetség  Elnökségének dönté-
se értelmében a tollaslabda sport érdekében 50 éven keresztül 
végzett elhívatott és magas színvonalú szakmai munkájának 
elismeréseként Fejér Megye Tollaslabda Sportjáért elismerés-
ben és ÉLETMŰ DÍJBAN  részesítette: Molnár István testne-
velő tanárt, tollaslabda edzőt.

Az elismeréseket Magony Tamás a Fejér Megyei Tollaslabda 
Szövetség  elnökségi tagja adta átt.

A díjazásban részesült személyeknek gratulálunk és  to-
vábbi  munkájukhoz sok sikert kívánunk!

Fejér Megyei Tollaslabda Szövetség
8000. Székesfehérvár, Piac tér 12-14.

Telefon: (22) 316-480 vagy
(06-70) 6699-032

Er-Mű 
Kft.  

Seregélyes-
Szőlőhegy, 

Öreghegy u. 
30/B.

Mobil: 06 (20) 559-0878
Fax: (22) 447-610

E-mail: ermu@citromail.hu

Műanyag, alu, alufa nyílászárók, 
télikertek, redőnyök,  

reluxák, szúnyoghálók 
gyártása, beépítése.
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Farsangi Foci Torna
A Seregélyesi Közoktatási Központ, a Seregélyesi 

Önkormányzat, a Seregélyes SC és a Pelikán DSE 
február 19-én Farsangi foci tornát szervezett az 
amatőr játékosok számára.

Sajnos volt olyan csapat, amelyik ugyan bejelentkezett, 
de kénytelenek voltak visszalépni, mert a csapattagok-
nak munkába kellett menniük.

Így csak 4 csapat vett részt a versenyen, de ők jól elfá-
radtak, sőt, olyan is akadt közöttük, aki utólag izomláz-
zal küszködött. Erre mondják, „kutyaharapást szőrével” 
kell gyógyítani. 

Reméljük, nem ijedtek meg a hajtós, lendületes mecs-
csektől, hanem jövőre, s talán már idén is jönnek, és lel-
kesen gyakorolnak majd!  Mert bár a részvétel a fontos, 
de nem baj, ha esetleg egy-két győzelmet is elkönyvelhet 
magának egy-egy csapat.

Végeredmény:
1. Mozgékonyak csapata – Vidovics Zoltánék
2. Lendület – Marton Gáborék
3. Kispályások – Csonka Ferencék
4. Turul  - Penzer Simonék 

A gólkirály: Hamburger Péter 7 góllal, 
Legjobb mezőnyjátékos: Vidovics Zoltán
Legjobb kapus: Tury-Nagy Attila

A legkevesebb gólt rúgó csapatnak járó különdíjat, egy 
teremfocilabdát a Turul csapata kapta a jobb felkészülés 
reményében.

Köszönjük a csapatok részvételét!

Karkóné lukácsy Marianna
testnevelő

Tollaslabdás versenyek és 
eredmények

Mint minden évben kiemelt versenyünk a diákolim-
piai versenysorozat. A megyei diákolimpiai tollaslabda 
döntőt 2011. január 15-én ismét iskolánk tornacsarno-
kában rendeztük meg.

A verseny eredményhirdetését ünnepélyesebbé tette a tol-
laslabda sportban régóta tevékenykedő felkészítő tanároknak, 
edzőknek valamint a támogatók köszöntése, és a kitüntetések 
átadása, melyeket a Megyei Tollaslabda Szövetség ítélt oda a 
megye tollaslabda sportjáért sokat tevőknek. A”Fejér Megye 
tollaslabda sportjáért” kitüntetéseket Magony Tamás adta át. 
A MTLSZ emléklapjait pedig Németh István, az országos el-
nökség tagja nyújtotta át.

A versenyen az amatőr „B” és a nyílt „A”(leigazolt) kategóri-
ában összesen 24 iskola 124 diákja versengett a továbbjutást is 
jelentő dobogós helyezésekért. Többen voltak a nevezők, de az 
influenza miatt sokan kénytelenek voltak kihagyni ezt a ver-
senyt.

Iskolánkból idén 10, a településünkről összesen 13 tanuló ju-
tott be az országos diákolimpiai döntőbe, melyet idén is Salgó-
tarjánban rendeznek meg március 25-27 között.

A továbbjutóink:

„B” kategória „A” kategória

Kustán Noémi II. kcs. 3. Pánczél Zoltán II. kcs. 1.

Nagy Márton II. kcs. 1. Molnár Marcell II. kcs. 2.

Zsuppán András II. kcs. 2. Németh László V. kcs. 2.

Oláh Barnabás II. kcs. 3. Lippai Dániel VI. kcs. 3. 

Tóth Dániel III. kcs. 2.

Molnár Dávid 
Krisztofer III. kcs. 2.

Dancsa Barbara IV. kcs. 2.

Rapai Martin IV. kcs. 1.

Horvárh Bálint V. kcs. 3.

Rajtuk kívül nagyon szépen szerepeltek még, hisz a 
dobogóról épp hogy lemaradtak:

II. kcs. Kiss Tamás 5.
III. kcs. Ispaits Viktória 5.
V. kcs. Kiss Szabolcs 5.

Mindegyiküknek gratulálok, s azoknak is, akik most nem 
kerültek sem a dobogóra, sem pedig a dobogó közelébe. Ám, 
ha szeretnének ők is egyszer eljutni az országos döntőbe, már 
most kell nekilátni a felkészülésnek, s minél több versenyen 
kell elindulniuk, hisz a versenyek izgalmát, helyzeteit csak ott 
lehet gyakorolni.

Ne feledjétek: Csak szorgalom és kitartó munka visz előbbre! 
Hiába vagy tehetséges, ha nem vagy szorgalmas, mert a szor-
galmasok leelőznek, s te csak az orrodat lógathatod!

Közben több versenyen is jártunk. Ezek közül kiemelkedik 
Németh Lackó dunaújvárosi szereplése, ahol a felnőttek kö-
zött a „D” kategóriát megnyerte, míg a „C” kategóriában erős 
ellenfeleket is maga mögé utasítva bejutott a legjobb 8 közé, s 
csak szoros meccsen maradt le a dobogóról.

Legközelebbi versenyünkre március 5-én kerül sor, ahová 
várjuk a szurkolókat, míg másnap, vasárnap 10 órától pedig 
amatőr versenyt rendezünk, ahol bárki kipróbálhatja magát. 
Délután a házaspárok számára is lesz lehetőség a játékra. Eze-
ken a versenyeken még lehetőségük nyílik a gyerekeknek gya-
korolni az országos döntőre.

Karkóné lukácsy Marianna 
testnevelő tanár és tollaslabdaedző



Zárd be az ajtókat és indíts!
Nem csak autósoknak, hanem mindenkinek, hogy terjesszék 

az autós barátaik körében.
 
Figyelem! A múlt héten a közeli Auchan-nál parkoltam. 

Amikor kihajtottam, észrevettem egy papírt a hátsó szélvé-
dőn. Amikor leszedtem (addigra már haza értem), láttam, 
hogy az egy benzin blokk volt. Szerencsémre egy barátom már 
mondta, hogy ne álljak meg (emiatt), mert, hogy valaki vár-
hatja, hogy kiszálljak az autómból.

 
Ez a nőkre és a férfiakra is érvényes. Strasbourg és kelet után, 

ez a technika már egész Franciaországban elterjedt. Figyeljünk 
a hátsó szélvédőre tapasztott papírokra! Gépjárműrablások új 
módszerével állunk szemben! (Ez nem vicc!)

 
Sétálsz a parkolóban, nyitod a kocsidat és beszállsz. Indítasz, 

rükvercbe teszed a kocsit. Amikor a visszapillantóban hátra 
nézel, a hátsó szélvédő közepén észreveszel egy papír cetlit. 
Megállsz, kiszállsz az autóból és ekkor bukkan fel a tolvaj a 
semmiből. Beszáll az autódba és elhajt. Nagy sebességgel, gya-
korlatilag majdnem rajtad keresztül.

 

És találgassanak 
a hölgyek...

Fogadni mernék, hogy a reti-
küljük/kézitáskájuk a kocsiban 
maradt. Így az autó tolvajnak 
az autódon kívül már a címed, a 
pénzed és a kulcsaid is meg van-
nak! Házad és személyed nem 
titok többé! Nagyon jól szerve-
zettek, már több autós járt így 
pórul!

 
Amennyiben papír cetlit látsz a hátsó szélvédődre tapad-

va, zárd be az ajtókat, indíts és menj el onnan! A papírt 
majd később leszeded. Talán nem árt értesíteni erről a csa-
ládot, barátaidat, különösen a hölgyeket! Egy retikülben 
sok fontos irat van. Biztos nem akarod, hogy mindez rossz 
kezekbe kerüljön!

ÚJ KOZMETIKA
- Kiss Éva
Kozmetikus,
frissítő masszőr
Tel.: (06-20) 954-80-06
Seregélyes, Bocskai u. 73.

Sok szeretettel várom
leendő vendégeimet!

Új
magánrendelés
  2011. januárjától
  a gyermekorvosi rendelőben
  csütörtökön,
  16.00 – 17.30 óráig    Dr. Horváth Tibor

A Seregélyesi Pelikán Diáksport Egyesület 
örömmel venné, ha idén is támogatnák 

a tevékenységét az adójuk 1%-ával.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Adószámunk: 18497984-1-07
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Seregélyesi

 KISBÍRÓ
Megjelenik: 1700 példányban

MEGHÍVÓ
2011. március 12-én,
 20:00 órai kezdettel 

A KISVENDÉGLŐBEN
 bált tartunk, 

melyre mindenkit 
szeretettel várunk!

ingyenes belépés!

zene:
KOVÁCS JENŐ

SZERVEZŐK

Eladó 4 db 1090 m2-es telek Selymesben, a Nagy közben, a 
régi temetővel szemben. Érdeklődni a református lelkészi hi-
vatalban lehet a 447-025-ös számon.


