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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ!
„Az asszony és a cserép hamar törik…”
Ismerjük be férfitársaim: életünkben mindig
központi szerepet játszott és játszik a nő, akár
barátnő, feleség vagy anya szerepében. Nélkülük…. Nem! Nélkülük nincs élet, boldogság,
szenvedély öröm és bosszúság. Ahogy Jókai
Mór találóan megfogalmazta: a férfi sorsa a
nő...”
Ezt a sorsot várjuk, készülünk rá, küzdünk
érte, „cipeljük” édes gyümölcsét, olykor nyűgös terhét, de mindig velük, sohasem nélkülük. Mert bárhogy csűrjük-csavarjuk a gondolatot, a végkifejlet mindig az a beismerés: Ők
azok, akik az élet teljességét ölelik magukhoz.
Mert nemcsak adják az életet, hanem éltetik is
azt, szeretettel, gondoskodással, simogatással,
s ha kell figyelmeztetéssel, korholó szavakkal,
olykor az elhallgatott mondatokkal. Mindezt
azért, hogy az életerő, a derű nap, mint nap
újjátermelődjön, hogy a rohanó világunkban
legyen egy kis sziget számunkra, a nyugalom,
a gondoskodás szigete.
Velünk, de értünk teszik!
Ezért vagyunk adósak nekik!
Ezért, s mindenért!
Még akkor is, ha évente egyszer szoktuk
megfogalmazni, elismerni, köszöntő ürügyén
közreadni: hiszen a szeretetet, a gyöngédséget, a figyelmességet, a gyakori lemondást és a
szépséget ők testesítik meg.
A nők arra születtek, hogy szeressék őket.
Amelyet százszorosan visszaadnak, barátnőként, feleségként, anyaként.
Ne feledjük: egy anya szeretete, egyet jelent a
család szeretetével.
Mikszáth azt írta egyszer: „Az as�szony és a cserép hamar törik.” Felismerő és figyelmeztető szavak
ezek mindannyiunk számára.
Feladatot és kötelességet is jelentenek. Megértést és azonosulást. De
nemcsak a nőnapon,
a virágos ünnepen. Móra

Ferenc gondolatai muníciót is adnak ehhez: a
nő addig szép, amíg szeretik…”
Kedves férfitársaim gondoskodjunk róla,
hogy sokáig legyenek szépek.
Zárszóként engedjék meg, hogy minden
kedves hölgyet szívből
köszöntsek a Nőnap alkalmából magam és
Seregélyes férfi lakossága nevében!
Horváth Sándor
polgármester

Kéri János

Nőnapi köszöntő
Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.
Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.
Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.
Szépséges nők,
Jó asszonyok
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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Az 1848-49-es szabadságharcra
emlékezünk 2012 március 15-én
17.00 órakor a kopjafánál.
Szeretettel hívjuk és várjuk
Seregélyes lakosságát!
Petőfi Sándor:

Ezernyolcszáznegyvennyolc,
te csillag...
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!...
Megvirradt, fölébredett a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal Jött e hajnal,
Piros arca vad sugára
Komor fényt vet a világra;
E pirúlás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.
Szégyeneljük szolgaságunk éjét,
Zsarnokok, rátok száll haragunk,
S a reggeli imádság fejében
Istenünknek vérrel áldozunk.
Álmainkban Alattomban
Megcsapolták szíveinket,
Hogy kioltsák életünket,
De maradt még a népeknek vére
Annyi, ami fölkiált az égre.
Áll a tenger nagy elbámultában,
Áll a tenger és a föld mozog,
Emelkednek a száraz hullámok,
Emelkednek rémes torlaszok.
Reng a gálya...
Vitorlája Iszaposan összetépve
A kormányos szíve képe,
Aki eszét vesztve áll magában
Beburkolva rongyos bíborában.
Csatatér a nagyvilág. Ahány kéz,
Annyi fegyver, annyi katona.
Mik ezek itt lábaim alatt?... hah,
Eltépett lánc s eltört korona.
Tűzbe véle!...
No de mégse,
Régiségek közé zárjuk,
De nevöket írjuk rájuk,
Különben majd a későn-születtek
Nem tudnák, hogy ezek mik lehettek.
Nagy idők. Beteljesült az Írás
Jósolatja: egy nyáj, egy akol.
Egy vallás van a földön: szabadság!
Aki mást vall, rettentőn lakol.
Régi szentek Mind elestek,
Földúlt szobraik kövébül
Uj dicső szentegyház épül,
A kék eget vesszük boltozatnak,
S oltárlámpa lészen benne a nap!

Ülésezett a képviselő-testület
Az előző tájékoztató óta az alábbi döntéseket hozta Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete:

Határozatot hozott:
• Település-egészségügyi tájékoztató elfogadásáról
• Egészségház működési költségeinek megosztása tekintetében
• Lejárt határidejű határozatok elfogadásáról
• A köztisztviselőket érintő teljesítménykövetelményi célok megállapításáról
• A 2012. évi Munkaterv elfogadásáról
• Főigazgatói munkakör pályáztatása ügyében a Seregélyesi Közoktatási Központba
• Takarító munkakör pályáztatásáról
• 62.sz. elkerülő úttal kapcsolatos megállapodás ügyében
• Működési hitelkeret megújítása ügyében
• HPV védőoltás biztosításának forrás hiány miatti elutasításáról, azonban a 2012. évi költségvetés tervezése során
egyes képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjról való lemondásával ez finanszírozhatóvá vált.

A 2011. december 14.-i ülésen:
Rendeletet alkotott:
• A szennyvízszolgáltatás díjának megállapításáról melyben
meghatározta a 2012. évi közműves szennyvízelvezetés díjait
Határozatot hozott:
• A FEJÉRVÍZ Zrt. előszerződésének elfogadásáról

A 2011. december 19.-i ülésen:
Rendeletet alkotott:
• A 2012. évi átmeneti gazdálkodásról
• A közüzemi vízi-közműről szolgáltatott ivóvíz díjának
megállapításáról szóló 14/2004. (XII.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról melyben meghatározta a 2012. évi
közműves vízellátás díjait.
• „a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról” szóló 14/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról melyben meghatározta a 2012. évi kommunális
hulladékszállítás díjait. Ezen díjakat 2012. február 27.-i ülésen újratárgyalja, tekintettel arra, hogy törvényi változás miatt a díjak nem lehetnek magasabbak a 2011.évi díjaknál.
• A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasságról és annak díjáról. Törvényi változás miatt a munkaidőn kívüli házassági és élettársi kapcsolatok létesítéséért díjat kell fizetni.

A 2012. január 19.-i ülésen:
Határozatot hozott:
• Önálló járási terület javaslatáról

A 2012. január 19.-i ülésen:
Rendeletet alkotott:
• A szociális ellátások helyi rendszeréről” szóló rendelet
módosítása
• Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről. Itt került hatályon kívül helyezésre a korábbi ivóvíz, valamint a folyékony kommunális hulladék díját megállapító
önkormányzati rendelet, ugyanis 2012. január 1.-től az önkormányzatnak a díjmegállapító jogosultsága megszűnt.

Biztos megoldás
a mozgalmasabb élethez

Határozatot hozott:
• Az önkormányzat 2012. évi költségvetése első fordulójáról, közmeghallgatásra bocsátva azt
• A HÉSZ módosításáról
• Az ebrendészeti hozzájárulásról, mely értelmében Seregélyes
településen nem vezeti be az ebrendészeti hozzájárulást.
• Egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról, Dr.
Horváth Tibor Gyermekgyógyász Bt.-vel
• Egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
a „VALETO” Kft-vel
• Egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról
a Existentia Orvosi Bt.-vel
• Egészségügyi feladat-ellátási szerződés elfogadásáról a fogorvossal
• A kisvendéglő bérleti szerződésének módosítása ügyében

Köszönjük!

ELEKTROMOPED

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
az elmúlt évben adójuk 1 %-ának felajánlásával támogatták iskolánk alapítványát. A támogatásokat tanulóink erdélyi és felvidéki diákcsere-programjaira, tanulóink jutalmazására, valamint
diákrendezvények támogatására használtuk fel. Kérjük, akinek
szándéka és lehetősége van személyi jövedelemadójának 1 %-át
ebben az évben is ajánlja fel adóbevallásának elkészítésekor.
Az alapítvány neve: Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész
Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány.
Adószám: 18 487576 -1- 07
Számlaszám: 10970 0 07- 0 0 0 0 0 0 08 -2670 0 0 01

Ingyenes kipróbálási lehetőség akár
az ön utcájában is, vásárlási kötelezettség nélkül.

Te l j e s k ö r ű g a r a n c i a .

(06-30) 433-8828
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ÖNKORMÁNYZAT
2

2012. március

Méreggel a didergés ellen?
Illegális hulladékégetéssel kapcsolatban az utóbbi időben nagyon sok
lakossági bejelentés érkezett a Levegő
Munkacsoporthoz. Van aki a lakását
fűti szeméttel, más a hulladékától szabadul meg így, a „megélhetési” bűnözők pedig a kábelek szigetelését égetik.
Néhányan egyszerűen tudatlanságból,
az iskolázás hiánya miatt égetik el műanyagot, gumit és műszálat válogatás
nélkül, vagy véletlen keveredik a kerti
hulladék közé. A „végtermék” a rendkívül mérgező vegyületek formájában
jut a levegőbe, mérgezve mindenkit,
azt is, aki égeti. Halálesetek is előfordultak az elmúlt években hazánkban
ennek következtében, a kályhából a
lakótérbe jutó műanyagégetés füstje
okozta több ember vesztét. A szennyezés mértékére
jellemző, hogy akár nagy ipari üzemek szennyezésével
is vetekedhet egy háztartás szennyezése.
A műanyagok, háztartási hulladékok égésekor olyan anyagok szabadulnak fel, mint az első világháborúban harci gázként alkalmazott foszgén, vagy a rákkeltő vinil-klorid, illetve
a halálosan mérgező dioxinok, cianidok. A Seregélyest keletről
és nyugatról határoló dombok szélcsendes téli időben megakadályozzák, hogy a szennyezés eltávozzon, így az egész település szívja a mérgeket.
Ha műanyagot égetünk, vagy a környezetünkben teszi ezt
valaki, könnyen elszenvedhetjük a következő egészségkárosodások valamelyikét: daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás, máj- és vesekárosodás, májrák, légzési
elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-károsodás, idegrendszer
károsodás, halál...
A jogszabályok ennek megfelelően tiltják és keményen szankcionálják ezt az illegális tevékenységet. A levegő védelméről
szóló 306/2010-es kormányrendelet alapján félmilliós bírságot
is kiszabhat a jegyző, vagy a bíróság a hulladékgazdálkodás
rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt akár 5
év letöltendő szabadságvesztésre is ítélheti az elkövetőt.
Fontos tudni, hogy például a festett vagy műgyantával ragasztott fa (OSB, pozdorja, laminált falemez) égetése is tilos a rendelet szerint, hiszen égetésekor például mérgező
izocianátok vagy formaldehid szabadul fel jelentősebb men�nyiségben.
Mit tegyünk, ha valaki a környezetünkben hulladékot éget?
Először is kérjük meg az égetőt, hogy ne tegye, hiszen lehet,
hogy csak tudatlanságból teszi. Érdemes megmutatni neki ezt
a cikket. Az első fokon eljáró levegőtisztaság-védelmi hatóság
a kistérség körzetközponti feladatot ellátó településének jegyzője (Seregélyes esetén az abai jegyző, Nagy András Botond,
8127 Aba Rákóczi út 12.), aki köteles eljárást indítani bejelentés esetén. A rendőrség is eljárhat a BTK 281/A.§, hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett gyanúja alapján.
A szemétégetés utólag is kimutatható laboratóriumi vizsgálattal a kéményből vett minta elemzésével, így nyomai csak a
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

kémény bontásával tüntethetők el. A Levegő Munkacsoport
Környezeti Tanácsadó Irodája is szívesen segít a panaszos ügy
megoldásában, keressen minket a 1/411-0509 telefonszámon,
a levego@levego.hu email címen vagy a www.levego.hu honlapunk Tanácsadó iroda / Tanácskérés rovatában is jelezheti a
panaszt. Az illegális hulladékégetésről december végén adott
ki állásfoglalást a Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa,
mely letölthető honlapjukról a http://jno.hu/hu/af/jno-4202011_hulladek_egetes.pdf internet címről.
Lenkei Péter
Levegő Munkacsoport
Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője

Hogy mindenki láthassa!
Községünkben nagyon sok tehetséges, ügyes kezű
ember él, akik többféle művészeti ágat művelnek:
fest, rajzol, farag, gyöngyözik, hímez, horgol, köt,
maketteket készít bőrműves, csuhéz, fazekas, vagy
bármilyen hobbi gyűjteménye van, esetleg más
egyéb kézműves tevékenységben jeleskedik.
Olyanokról is tudunk, akik hobbi tárgyakat gyűjtenek.
Ezért arra gondoltunk, hogy időről-időre (falunapokon,
vagy a testvértelepülések fogadásakor, stb) bemutatnánk
ezeket a falu lakóinak a művelődési házban. Biztosan sokan, szívesen gyönyörködnének ezekben a tárgyakban,
melyeket kiállítás szerűen segítenénk létrehozni, megszervezni.
Kérjük, hogy továbbra is jelentkezzenek azok, akik bármilyen kiállításra alkalmas alkotásokkal rendelkeznek,
hívják az alábbi telefonszámot, hogy föl tudjuk venni a
kapcsolatot.
Telefon: (06-30) 972-4228
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Változások
a szakképző iskolában

Jelenleg futó
pályázataink:

Január 1-jével fenntartó és névváltozás is lezajlott a
szakképző iskolánál, az intézmény fenntartója a Fejér
Megyei Intézményfenntartó Központ lett, az iskola neve
pedig Fejér Megyei Eötvös József Szakképző Iskola és
Kollégium-ra változott.
Minden más azonban változatlan, szeptembertől indulnak az osztályok mind a nappalis szakközépiskolai és
szakiskolai oktatásban és képzésben, mind az érettségire
felkészítő levelező oktatásban.
További információ személyesen, vagy az iskola titkárságán kérhető: 575-002.

IKSZT
(Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér):
A Művelődési Ház belső felújítását és eszközbeszerzését értjük alatta, a beruházás várhatóan márciusban be
is fejeződik, az eszközöket pedig azután szerezzük be.
Az épület padozatát (a régi metlaki burkolatot) terveztük kicserélni, azonban a metlaki lapok felbontása
után kiderült, hogy a régi aljzatbeton minősége és vastagsága sem felel meg az elvárásoknak, de ettől nagyobb
baj is a felszínre került. A beton alatt ugyanis a talaj az
idők során összetömörödött, így a beton 5-10 cm-rel a
földfelszín fölött lógott a levegőben. Ezt javítani kellett,
tehát fel kellett törni az összes betont, kőágyazattal feltölteni, majd újrabetonozni.
Az épület komplett vizesblokkja felújításra kerül, illetve elkészül egy új mozgássérült WC, egy teakonyha,
egy számítógépes terem, egy iroda. Kompletten felújításra kerül a földszint fűtési rendszere, illetve a víz
(szennyvíz) – tűzi víz hálózat is. Ki lesznek cserélve a
belső normál méretű ajtók, a földszinten az elektromos
hálózat is a világító testekkel együtt.
Az alábbi eszközök beszerzését tervezzük: Korszerű
számítógéppark, pinpong és biliárd asztal, pókerasztal,
csocsó, kondigép, stb.
A pályázatnak köszönhetően egy fő felvételét tervezzük, aki szervezi irányítja az életet a Művelődési házban. Az Ő bére is három évre, igaz ugyan, hogy csökkenő mértékben, de biztosított a pályázatban, amelyet
az ÚMVP keretein belül nyert el az iskola alapítványa
az önkormányzat támogatásával.

Felhívás
Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön az Általános Iskola, az Önkormányzat támogatásával ismét

vas- és fémhulladék gyűjtést szervez.
A gyűjtés célja:
A településen felhalmozódott vas- és fémhulladékból származó bevétel a falut gazdagítsa. A bevételből az iskola területén felállításra kerülő üvegház vasvázát szeretnénk elkészíteni,
mely a gyakorlati foglalkozás és parkosítás célját szolgálná.

A gyűjtés ideje: 2012. március 21-23.
A gyűjtés helye: Seregélyes,
		
Belmajor (egykori gépudvar területe)
A gyűjtés módja:
Kérjük, hogy az elszállításra szánt vas- és fémhulladékot telefonon vagy személyesen jelentsék be az általános iskolában
(Seregélyes, Fő u. 201. Tel: (22) 447-012). Kérjük, adják meg
azt a körülbelüli időpontot is, amikor a hulladékot elszállíthatjuk. A szállítókkal történt egyeztetés után visszajelzünk,
hogy mikor tudunk a fémhulladékért menni, így azt előre nem
kell kikészíteni az utcára!
Bejelentés ideje: 2012. március 12-től 22-ig 8-16 óra között a
fenti telefonszámon vagy személyesen.

Start munka program:
A képviselő testület döntése alapján pályáztunk a Belügyminisztériumhoz, mint a hátrányos helyzetű abai
kistérség tagja, és nyertünk is, így négy területen 57 főt
tudunk 8-10 hónapon keresztül foglalkoztatni 100%-os
támogatás mellett. A pályázat során beszerzésre kerülő
eszközök is itt maradnak (ágaprító gép, nagyteljesítményű szivattyú és öntözőrendszer, rotációs kapa és hozzá
pótkocsi, láncfűrész, damilos fűkaszák, motoros permetező, illetve kézi eszközök (kapa, kasza, ásó,lapát,
balta, talicska, stb.).
A személyek „kiválasztása” során a munkaügyi központ által közölt és rangsorolt listát kellett kötelező jelleggel alkalmaznunk.

Amiben segítséget kérünk:
• Kérjük, akinek van felesleges vas- vagy fémhulladék a
birtokában, szánjon rá egy kis időt, készítse össze, jelezze
részünkre, hogy elszállíthassuk!
• Kérjük, aki teherautóval vagy traktorral tud segíteni a
szállításban, vagy kézi erővel a rakodásban, szintén jelezze részünkre az iskola telefonszámán!
• Kérjük, vigyék hírét akciónknak, hogy minél többen
csatlakozhassanak felhívásunkhoz!
• Aki saját fémhulladékát el tudja szállítani a megjelölt telepre, kérjük a fenti időpontban a nyitva tartás ideje alatt
(8-17 óráig) tegye meg!

Mely területeken fogunk dolgozni:
• Illegális hulladéklerakók felszámolása (köztisztasági feladatok)
• Belvízelvezetés a belterületen (elsősorban az árokrendszer rendbetétele, járdák is)
• Mezőgazdasági utak és a vízelvezető rendszer karbantartása
• Mezőgazdasági termelő tevékenység (az óvodai
konyhához nyersanyag előállítása)

TEGYÜNK EGYÜTT A FALU JÖVŐJÉÉRT!
Köszönjük aktív közreműködésüket!
Horváth Sándor
polgármester
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Gallyazási felhívás !
Tisztelt ingatlan Tulajdonos!
A légvezetékes áramellátó hálózatok biztonsága, az
energia ellátás színvonala csak akkor tartható fenn, ha
a vezetékek környezetében a fák gallyazása rendszeresen megtörténik.
Néhány fontos érv:
• Az elhanyagolt, vezetékekbe belenőtt illetve rádőlő fák
okozzák az üzemzavarok, (áramkimaradások) legnagyobb részét!
• Életveszélyes helyzetek (áramütés veszély) is keletkezhet
a gondozatlan, vezeték közeli fák miatt: pl. a túl közeli
ágak fáramászás vagy gyümölcsszedés közben hozzá is
érhetnek a vezetékhez.
A villamos szabadvezetékek biztonsági övezetének tisztántartása azaz
áramellátó vezetékeket veszélyeztető
növényzet eltávolítása, a 122/2004.
(X. 15.) GKM sz. rendelet 16.§. alapján
(köz- és magánterületen is) az ingatlan tulajdonos feladata.
Ha ez elmarad és –a csatolt táblázat
mértékéhez képest- közelebb nőnek a
fák illetve rádőlési veszély alakul ki,
a 2007. évi LXXXVI. törvény 133.§-a
kötelezi az EON Hálózatot a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolítására. Az EON Hálózat szerződött
alvállalkozói a munkájuk során – az
ágak fák növekedése miatt- a táblázatban megadott minimális megközelítési értékeknél nagyobb távolságra
vágják vissza az ágakat. A kertészeti,
növényvédelmi és esztétikai érdekeket
csak korlátozottan tudják figyelembe
venni!
Kérjük az ingatlantulajdonosokat/
lakosságot, hogy
• rendszeres megelőző metszéssel
akadályozzák meg a vezeték környezetében levő fák ágainak az
előírt távolságon belülre növését!
• vezeték magassághoz igazodó fatelepítéssel pedig segítsék elő,
hogy a településen a biztonsági
és az esztétikai igénynek egyaránt eleget tevő növénykultúra
alakuljon ki
Köszönjük megértő támogatásukat!
Szabó B. László
területgazda
Tel.: (22) 525-428
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régió Székesfehérvár
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózat Zrt. 9002 Győr, Pf.: 174
www.eon.hu araminfo@eon.hu
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Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal
kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései közérthetően
Teljes dohányzási tilalom:

Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:

1. közoktatási intézményben1
2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon
belül, (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,
3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol
eü. szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény
rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy
szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,
4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi
közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton,
menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),
5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,
6. közforgalmú intézmény2
7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek
külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, zárt légterű helyiségeiben (függetlenül
attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött,
pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától
számított 5 méteres távolságon belül.
8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak
személyforgalom
számára
megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt
légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a
terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos
dohányozni).

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,
2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi
előírás egyébként nem tiltja.

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató
döntésétől függően:
1. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet
nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.
2. Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely
kijelöléséről az üzembentartó dönt.
3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben
dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni.
4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó
munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben
a munkavállalók az intézmény teljes területén
nem dohányozhatnak beleértve pl. az udvart is.
Munkáltató az ügyfelek részére továbbra is köteles dohányzó helyet nyílt légtérben kijelölni.

Dohányzás tiltásának, illetve
lehetőségének megjelölése
A dohányzási korlátozással érintett, valamint a dohányzásra kijelölt helyeket,
helyiségeket, valamint közterületeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával - tűzvédelmi
szempontú tilalom esetén szabványos tiltó táblával, illetve
piktogrammal - szembetűnő módon meg kell jelölni. Nemdohányzó intézmények, nemdohányzó munkahelyek esetén
a nemdohányzó intézménnyé/nemdohányzó munkahellyé
minősítés tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés
alkalmazásával kell feltüntetni.
A „szembetűnő” valamint a „jól látható” és az „egyértelmű”
kifejezések nem objektív kategóriák, ezért az ÁNTSZ honlapjáról (www.antsz.hu) letölthető feliratokat illetve jelzéseket
javasoljuk alkalmazásra.
Dohányzóhely egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény
bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül is csak úgy
jelölhető ki, ha a dohányzóhely az egészségügyi szolgáltatást
igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül.
A szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmények esetében a dohányzóhelyet a bejárattól számított 5 méteres távolságon belül abban az esetben lehet kijelölni, ha az intézmény területén a nyílt légterű dohányzóhely kijelölésének feltételei
a bejárattól számított 5 méteres távolságon kívül nem állnak fenn.
Zárt légterű dohányzóhely kijelölésekor, a dohányzóhely
nemdohányzó helyiséggel azonos helyiségben nem jelölhető

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),
2. munkahelyen (pl. udvar),
B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:
1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak köztük a kóros elmeállapotúak számára,
2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,
3. a már működő szivarszobákban,
4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön
jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.
5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára
nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben.

1 Intézmény: az épület és a telek együttesen, pl. étterem és a hozzá tartozó kerthelyiség.
2 Közforgalmú intézmény: az érintettek számára közfeladatot, illetőleg közérdekű vagy egyéb szolgáltatást, ellátást (a továbbiakban együtt: szolgáltatás)
végző természetes vagy jogi személynek, illetőleg jogi személyiség nélküli szervezetnek a szolgáltatás, illetve az azzal összefüggő tevékenység biztosítására
szolgáló létesítménye vagy egyéb eszköze, függetlenül attól, hogy az oda történő belépés a nyilvánosság számára teljesen szabad vagy valamely feltétel teljesítéséhez kötött.
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ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a
nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be.

Vendégünk volt...
nagy örömünkre nem először ERŐSS ZSOLT
hegymászó alphinista.

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások
megsértése esetén:
A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a
közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen
közreműködő személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köteles:
1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,
2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz elhagyására,
3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.
A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel (ennek hiányában az intézmény vezetőjével,
üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével, közösségi közlekedési eszköz üzemben tartójával, közoktatási intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szemben el lehet tekinteni
az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha a rendelkezésre
jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel
szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg
eljárás indítási kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

Egészségvédelmi bírság
Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő
tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes
személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.
A bírság mértéke:
1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft
2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft
3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében 1.000.000-2.500.000 Ft.
Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság:
max. 30.000 forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet.

KÖSZÖNJÜK!

Eljárási határidők

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt évben adójuk 1 %-ának
felajánlásával támogatták iskolánk alapítványát.
A támogatásokat tanulóink erdélyi és felvidéki
diákcsere-programjaira, tanulóink jutalmazására,
valamint diákrendezvények támogatására használtuk fel. Kérjük, akinek szándéka és lehetősége van
személyi jövedelemadójának 1 %-át ebben az évben
is ajánlja fel adóbevallásának elkészítésekor.
Az alapítvány neve:

Az egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven
túl nem szabható ki.

Átmeneti rendelkezések
A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az ellenőrzést végző egészségügyi államigazgatási szerv (a megyei
kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei) az
egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértést megvalósító cselekmény
miatt 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján bírság
kiszabásának nem lett volna helye.

Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész
Szakképző Iskola
Tanulóiért Alapítvány

Kapcsolódó szabályok
A társasházak és a lakásszövetkezetek esetében az alábbi szabályok lépnek hatályba:
A házirend - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő
zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Adószám: 18487576-1-07

Számlaszám:

10970007-00000008-26700001

ÖNKORMÁNYZAT – PROGRAMOK
7

2012. március

Így indult az Élő Ősz új éve
szociálpolitikai referens; valamint Róka Gyula és Egerszegi
Balázs az Esélyek Háza munkatársai. Mindkét ügyvédnő nagyon érdekes és fontos tájékoztatást tartott, különös tekintettel a segítségre szorulók felkutatásának lehetőségéről és a megfelelő fórumhoz való irányításhoz.
Róka Gyulától segítséget kapunk a Parlament, a Sándor Palota megtekintéséhez. Reméljük sok más lehetőséget is igénybe tudunk venni, hiszen 2012. az aktív idősödők éve.

2012. január 12. Klubunk tagjai a Doni Emléktűz gyújtásánál szinte teljes létszámmal jelen voltak. Többen szerepeltek.
Horváth Dánielné szólóénekkel, Sándorné Magdika verssel, a
dalkör pedig egy olyan dalt adott elő, amivel felidézték, hogy
mire gondolhattak ott a távolban a katonák.
Az Általános Iskolában Erőss Zsolt hegymászó kiállítását
tekintették meg klubtagjaink és hallgatták élménybeszámolóját.
25-én klubunk 5 tagja Székesfehérváron a József Attila Szabadegyetemen Percsik Mária Zita előadását hallgatták meg.
26-án Berecz András vers- és mesemondó, énekes felnőtteknek szóló estje volt a Polgármesteri Hivatal házasságkötő
termében. Sajnos csak néhány tagunk volt ott, de ők remekül
szórakoztak. Egy igen kedves, emberbarát emberrel találkoztak. Áradoztak, hogy sorra énekelte Erdély falvait.
Klubunkban hallásvizsgálatot tartott a Pannon Halláscentrumok Audiológiai Szakrendelője. 10 fő jelentkezett vizsgálatra.

2012. január 4-én indult az élet az Élő Ősz Nyugdíjas
Klubban. Azért ez a korai kezdés, mert nagy lelkesedéssel, minden „apróságra” kiterjedő gondossággal
akartunk felkészülni a 12-i Doni Emléktűz gyújtásának lebonyolításához. Az első klubnapunk úgy kezdődött, hogy Sándorné Magdika egy újévet köszöntő versikével lepte meg a tagságot. Klubtagjainknak
megköszöntük a sok munkát, a sok-sok finomságot,
amit készítettek és természetesen a szereplést, hogy
igen szép és bensőségessé tehettük karácsonyi ünnepségünket.

Január 31-én a kistérségi autóbusszal polgármester úr, a
Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség négy tagja és két érdeklődő csatlakozásával a pákozdi Mészeg-hegyen lévő Doni kápolnánál megkoszorúztuk a seregélyesi hősökért elhelyezett emléktáblát. A közvetlen érintettek hozzátartozójukhoz, mások
pedig az emlékműnél helyezték el virágaikat.

A következő összejövetelünk január 18-án volt. A Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében kaptunk helyet a
Művelődési Ház felújításának idejére. 9-én már ki is költöztünk. Január 18-án a szokásos kezdés helyett 15 órára mentünk.
Kistérségi Esélyegyenlőségi Fórum, esélynap volt nálunk.
Vendégeink voltak: Dr. Szatmári Éva ügyvéd, egyenlő bánásmód referens; Sziklainé Dr. Kiss Erzsébet nemzeti család- és

Február 19-én dalkörünk részt vett a XIX. Kor-Társ
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?-on, ahol „kiemelkedő teljesítményéért” oklevelet kapott. Büszkék vagyunk rá! Nehéz dalválasztás
ellenére 4 szóló énekesünk (Ambrusné Jolika, Erdélyiné Zsuzsika, Györökné Icuka, Királyné Annuska) is kiválóan szerepelt. Köszönjük valamennyiüknek a munkáját, Nagy László
és Izinger Attila tanár úrnak pedig a felkészítést. Köszönjük
Horváth Sándor polgármester úrnak, hogy kedves feleségével
együtt végig szurkolta velünk ezt a napot.
Sándor Andrásné
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Emléktűz
a II. világháborúban
elesettek emlékére
Január 12-én tartottuk a „Rózsadomb” előtti téren,
az emlékmű körül. A Himnusz elhangzása után Sándor Andrásné köszöntötte a megjelenteket, és mint az
egyik (Élő Ősz Nyugdíjas Klub) rendező szerv képviselője elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal,
az urivi áttörés évfordulóján és annak tiszteletére gyújtunk ma tüzet, rójuk le kegyeletünket és emlékezünk a
Donnál meghalt, eltűnt seregélyesi áldozatokra.
Ezután Horváth Sándor polgármester úr emlékező, szép
szavai következtek, majd az emléktűz meggyújtása. Magasba
szöktek a máglya lángjai. Dancsa Barbara általános iskolai tanuló a Boldog szunnyadóhoz című verset mondta el. Őt követte Horváth Dánielné az Élő Ősz tagja, aki karddal a kezében,
egy háború utáni, számunka ismeretlen, csodálatos dalt adott
elő. A Jobbik helyi szervezetének egyik tagja következett, aki
sajnálatos módon pár mondatnyi emlékezés után elfelejtette,
hogy egy kegyeleti rendezvényen vagyunk és átváltott politikai előadásra.
Sándorné Magdika Varró Klára: Üzenet egy tömegsírból
című versét mondta el. Major András református lelkész az ige
szavaival fohászkodott az elesettekért. Rövid, de lélekmelegítő
szavai könnyeket csaltak szemünkbe.
Az Élő Ősz Nyugdíjasklub dalköre előadásában hallhattuk,
hogy mire gondoltak akkor ott a távolban a katonák. Nagyközségünk lakói nevében Balogh Zoltán nyugállományú
főhadnagy, a Tartalékos Katonák Országos Szervezetének
elnökségi tagja helyezte el az emlékműnél a koszorút, a jelenlévők pedig a kegyelet virágait. A megemlékezés a Szózat
hangjaival ért véget.
S.Ané
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Mese
felnőtteknek
Rég látott, hallott jó hangulatú előadás részesei lehettünk január 26-án. Vendégünk volt Berecz András,
aki „Félbevágott pipafüst”
címmel mesét mondott felnőtteknek. Olyan egyszerűen, ízesen, szellemesen
és meggyőzően, hogy a zsúfolásig telt terem résztvevői
szinte végig kacagták az estét. Egymaga fantasztikus
légkört teremtett maga körül. Többször visszatapsolták és a végén András meg-
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énekeltette a közönséget. Mindenki szívből dalolta az „Erdő,
erdő, erdő, Marosszéki kerek erdő”-t.
Az est szépségét, színvonalát emelte Kovács Kitti seregélyesi
diáklány gyönyörű népdalai.
-ke-
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Képmentés
45 évvel ezelőtt
Ezt a 45 évvel ezelőtt készült tablót Kiss Gyulánétól
kaptuk. Biztosan sokan felfedeznek rajta ismerős arcokat. Többen, – akik akkor
még fiatalok voltak – ma is
itt élnek közöttünk. Azokban az években nem képviselőknek, hanem tanács
tagoknak, végrehajtó bizottsági tagoknak nevezték
a község életének irányítóit.
A vb elnök felelt meg a mai
polgármesternek, a vb titkár
a mai jegyzőnek. Köszönjük
a képet!

Pintér László

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)

…Elérkezett 1944. dec. 8.-a. Az a nap, melynek bekövetkezte, eseményei rengeteg bajt, gyötrelmet és fájdalmat okoztak közvetlenül, és hosszú évtizedeken át,
amely bárcsak soha ne jött volna el.
Szürke, csendes, szomorú reggelre ébredtünk elég korán,
mert apánk szerint, ha éjszaka nem támadtak az oroszok, akkor reggel korán már itt lehetnek. Így is történt.
…Reggel 7 óra után már mindenki, mi négyen, Majorék hárman és Simon nénje elfoglalta helyét a bunkerben. Mivel az
Ötház és így a mi házunk is a Fő utcai házaknál kb. 2,5 – 3
m-rel magasabban volt, így jó rálátás nyílott a két templom
közötti néhány házra, a kis iskola és igazgatói lakás, a zsidó
paplak és templom, a katolikus paplak, mellette az emeletes
iskola, a Zólyomiék, Várnaiék, Fischer papáék és a református parókia udvaraira, kertjeire, sőt még a Fő utca forgalmát
is láttuk.
…Apuka a bunker földlépcsőjén üldögélt, csendesen szólt,
hogy most lessünk ki. Az Új utcai (most: Ady E. u.) kertek
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

felé mutatott és pisszentéssel, szájára tett ujjával jelezte, hogy
nagyon csendben kell lennünk. Mi Pistivel a jelzett irányba
figyeltünk, de majd kinéztük a szemünket, mire észrevettünk
néhány gyorsan mozgó, ismeretlen ruházatú alakot a kertünk
Új utcai végénél, amint a Szűcs sógorék szőlőjébe rohannak át.
Ezek a szürkeköpenyes, zöld páncélsisakos emberek orosz katonák voltak már, akik apám szerint felderítő előőrsök voltak.
Néhány perc múlva megelevenedett a táj előttünk. A látvány
ijesztő és megdöbbentő is volt. A látómezőnkbe eső területen
megszámlálhatatlan embertömeg rohant fölfelé, felénk is, vad
„hurrá-hurrá” üvöltéssel és lövöldözéssel. Mikor 60-70 m-re
megközelítettek bennünket, apuka leparancsolt minket a
bunker belsejébe, s röviden tudtunkra adta, hogy kimegy fogadni az oroszokat. Jelezni akarta nekik, hogy itt civilek vannak, gyerekek és nők lent a bunkerban. Azt akarta elkerülni,
hogy amikor észreveszik a bunker lejárót, nehogy ellenséget
szimatolva kézigránátot dobjanak le, annak megtisztítására.
Ahogy felért és kiegyenesedett, két kézzel hadonászva integetett feléjük hogy felkeltse a figyelmüket. Ez sikerült is neki,
mert néhány másodperc múlva legalább hat katona állta körül a bunker lejáratát. A hosszú szuronyos puskáikat a lejáróra szegezve ordítozták: nyemetszki jeszt, davaj-davaj! Apám
az első világháborúban szerzett és megmaradt hiányos orosz
nyelvtudásával próbálta elhitetni velük, hogy itt német katona nincs, csak család-família van. Mindez eredménytelen
maradt, és durván követelték, hogy mindenki azonnal jöjjön
elő a bunkerből. A legerőszakosabban követelő orosz katona
a följáróval szemben állt, lövésre és döfésre kész puskával a
kezében. Fiatal, gyerekes képe árulkodott a koráról, lehetett olyan 18-20 év közötti. Türelmetlen volt, megunta lassú
felvonulásunkat. Ketten előttem már felmentek, amikor az
orosz hirtelen ráugrott valamelyik felső földlépcsőfokra, ami
azonnal leomlott a talpa alatt. Szinte szánkázott lefelé, és előre tartott puskájának szuronya a mellemnek feszült, mivel én
voltam előtte. Az orosz lendülete és a mellemnek feszülő szurony hátranyomott úgy, hogy anyukám, aki mögöttem jött,
majdnem hanyatt esett. Ijedtében felkiáltott: - Jaj, a Lacika,
jaj, mi lesz most. Apám, aki hallotta anyám jajkiáltásait, és
látta a történteket, hirtelen az orosz után nyúlt, és a feljárón
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hanyatt rántotta, ezzel megakadályozva azt, hogy a hosszú,
háromszögletű hegyes élű szurony a mellembe fúródjon. A
társai teljesen félreértették apám mozdulatát, mivel azt hitték,
bántani akarja a katonát, azonnal hanyatt lökték, majd puska- és géppisztolytussal agyba-főbe verték. Szegény karjaival,
tenyerével próbálta védeni a fejét és vállait, de sokat kapott így
is, mert több helyen vérzett.
…Az első szomorú és majdnem tragikus találkozásunk a
„jólétet, a földi paradicsomot hozó, felszabadító”, vad, szeszgőzös hordával, az orosz katonákkal, sajnos így történt. Ahogy
a második hullám – hasonlóan az elsőhöz -, hatalmas, általunk eddig soha nem látott embertömege is elvonult, lassan
összeszedtük magunkat, kis batyuinkat, és elindultunk a házunk felé. A nap hátralevő része szinte eseménytelenül telt el,
a harci zaj sem erősödött. Mi, gyerekek és az asszonyok mármár majdnem el is hittük – amiben reménykedtünk -, hogy a
háború nagy részén már túl is vagyunk. Apánk, mint háborút
viselt katona, hamar kiábrándított bennünket. Elmondta, ő
biztos benne, hogy ez még csak a kezdet, s a jövőtől, ami lehet
csak néhány nap, néhány hét, esetleg néhány hónap is, nem
sok jót várhatunk. Sajnos, ő látta jól, és neki lett igaza.
…Ezen az estén még nyugodt, családias vacsoránk volt, még

normálisan működött minden. Apánk tanácsára az asszonyok
felöltözve, ruhástul feküdtek le, mi, gyerekek a ruháinkat levetve tértünk nyugovóra. Este 9 körül zörgettek a külső ajtón.
A lélegzet megállt bennünk, tanácstalanul, némán bámultunk
az ajtóra és egymásra. Ekkor ismerős hang szólalt meg odakint, Anti bátyánk volt: eresszetek be bennünket. Visszajöttek
Szőlőhegyről, ahol az oroszok sok présházat és borospincét
feltörtek, és inni kezdtek. Emiatt féltek a présházban tölteni az
éjszakát, jobbnak látták a hazajövetelt. Otthon az oroszok beszállásolása miatt nem maradt nekik hely, így kénytelenek voltak hozzánk jönni. Újabb szalmazsákok kerültek megtömésre
fekhelynek, lepedő és párna is került mindenkinek, legalább is
a nőknek és a gyerekeknek. Takarónak paplan, pokróc, nagykabát is került, és megfelelt mindenkinek. A két szobában és
konyhában összesen tizennyolcan húztuk meg magunkat, sok
jó ember kis helyen is elfér alapon.
1944. dec. 9-ig az oroszok a Balaton és a Duna között összefüggő arcvonalat hoztak létre. Nálunk Seregélyes és Börgönd
között húzódott ez a frontvonal, mivel a német védővonal a
János-major előtti domb-élen volt kiépítve.
(Folyt. köv.)
süllyesztését. (pl. mintakészítésnél) és a vászonhenger, amire a kész anyag föltekeredik.

Megmentett értékek
Egy lapszám kihagyása után folytatjuk „Hollósi István kincsesládájából” című sorozatunkat. Beszélgetésünk témája: a SZÖVŐSZÉK.
Tudomásunk szerint ebből a szép régi darabból a falunkban
már csak ez az egy van, amelyik a Tájházban található.
A szövőszék feltalálója: Joseph Marie Carles, aki 1752-ben született, tehetős gyáros gyermekeként. Ezt fejlesztette, gépesítette
tovább – egészen a lyukkártya rendszerig. Találmánya nagymértékben hozzájárult a francia ipari forradalom egyik leglényegesebb ágazatának, a textilipar robbanásszerű fejlődéséhez.
Az 1801-es párizsi világkiállításon bronz minősítést nyert vele.
Lyon városa már a bemutatás évében megvette a szabadalmat, a
feltaláló pedig Napóleon jóvoltából életre szóló állami nyugdíjazásban részesült – 1834-ben bekövetkezett haláláig.
Természetesen a szövés műveletét már a 18. századot megelőző évszázadokban is ismerték.
A Tájházban lévő szövőszéken Hollósi Pista és a szakkör
tagjai a mai napig készítenek különböző textíliákat, többnyire
szőnyegeket. S hogy megmutassa hogyan is működik, a szövőszék elé ült Pista és folytatta az éppen munka alatt lévő szőnyeg szövését. Közben elmagyarázta a tartozékait:
– állvány, – bordatok a mozgó bordával, – lánchenger, melyre
a fonalat föltekerik, – a NYÜST, amely elosztja a fonalat. (ez lehet acélból, vagy spárgából). Ez segíti elő a láncfonalak emelését,
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– Milyen textíliák készítésére
alkalmas ez a szövőszék?
– Szőnyeg, abrosz, ágytakaró,
lepedő, konyharuha, szakajtóruha, zsák, vászon és még sok egyéb. Finomabb dolgokat is
lehet vele szőni. Én például láttam olyant, aki templomi terítőket szőtt gyönyörű selyem fonalból. És szép mintákat is lehet az
anyagokba szőni.
– Leggyakrabban milyen anyagot, fonalat használtak?
– Len, kender, fölvágott rongy, napjainkban esetleg gyári
hulladék. Régen a rongy szőnyeget házilag font kenderből készítettük. Nekünk még a háború után is volt kender ültetvényünk és mi magunk dolgoztuk föl. Otthon még ma is meg
van hozzá minden eszközöm.
– Kik művelték ezt a mesterséget?
– Bárki megtanulhatta, de foglalkozás szerűen a takácsok
űzték. Az utolsó ilyen takács a falunkban Bársony Imre bácsi
és Czáier János bácsi volt.
Ott jártamkor a szövőszéken éppen egy barna csíkos szőnyeg
készült, amely olyan szép, mutatós és egyenletes szövésű volt,
hogy bármelyik modern, gyári géppel készülttel vetekedhetne.
Hollósi Pista ismeri a műveletek minden titkát, gyakorlott mozdulatokkal olyan mintát sző az anyagokba, amilyent csak akar.
Elődeitől tanult múlt-szeretettel ápolja , védi nemcsak az eszközöket, de nem engedi feledésbe merülni a népi kultúránkat,
hagyományainkat, továbbadja az ehhez szükséges ismereteket.
Egyre több, településünkre látogató csoport keresi föl a Tájházat
is, akiknek az itt látottak igencsak a messzi múltat idézik, de Pista
megízlelteti velük annak szépségét, tiszteletét.
Vargáné Kovács Edit

RÉGI IDŐK
13

2012. március

A II. világháború
terepasztalon
Ajándék a falunak
Kevesen tudják (tudtuk), hogy él a falunkban egy,
szakmáját tekintve építész, akinek hobbiból készített
gyűjteménye milliós értéket képvisel. Erre úgy akadtunk rá, hogy lapunkon keresztül olyan jelentkezőket
kerestünk, akiknek kiállításra érdemes anyaga van.
Amikor fölkerestem Rohonczy Károly Róbertet Bocskai utcai házában és megmutatta a munkáit – kis híján elállt a lélegzetem. Egy szoba asztalokkal tele és azok teteje zsúfolásig
megrakva. Mik is ezek? Összeépített makettekkel eleveníti
meg a II. világháború fontosabb csatáit, hadműveleteit, esemé-
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nyeit, 1939-től, a lengyel
támadástól Berlin összeomlásáig. Ez azt jelenti,
hogy korhű járművekkel,
harci eszközökkel, katonákkal, egyenruhákkal,
tereppel. Lenyűgöző aprólékossággal, színekkel,
környezettel.
Róbert a ’70-es évek
eleje óta foglalkozik makettek építésével. Először
hajókat, repülőket, terepasztalokat készített. Ez
utóbbiból akkorát, hogy
volt, amikor 15 szerelvény futott egyszerre a
pályán – kislánya és annak barátnői nagy örömére.
1979 óta él családjával
Seregélyesen, korábban
a fővárosban laktak. Tizenkét-tizenhárom éves
volt a háború idején, s
mivel a Királyhágó térnél laktak, meglehetősen
közelről látta az eseményeket, alaposan megfigyelte a tankokat, katonákat. Akkor 13 éves kortól kötelező volt leventének
lenni. Ő sem kerülte el, de hihetetlen gyorsan véget is ért ez a
korszaka. Ugyanis alig behívták őket, az unokatestvére szólt
neki, hogy otthon finom mákos tészta a vacsora, menjen enni.
Ő átugrott a kerítésen és hazament. Éjszakára is otthon maradt, majd kora reggel, amikor ment a gyülekező helyre – nagy
meglepetésére minden üres volt. Mindenkit elvezényeltek.
Szomorúan jegyezte meg, hogy több barátja, osztálytársa soha
többé nem tért haza. Hát így történt! Egy mákos tésztán is
múlhat az ember élete.
– Hogyan készülnek a makettek?
– Szettekben lehet megvásárolni egy-egy járművet /tankot,
harckocsit, motorbiciklit, stb/. Ezek több száz alkatrészből állnak. Összeépítés után speciális festékkel kell lefesteni és utána
rakom bele a megfelelő környezetbe. Egy tanknak az összerakása 2 hónap. Aki már 5-6-ot készített, annak kb. 2 hét.
Mindennek korhűnek kell lennie: a katonai egyenruhának,
fegyvereknek, járműveknek. És nem csak a típusának, de a
színeknek is.
Apró kis katonák – legyen az híradós, hadtápos, vagy éppen szanitéc – megfelelő öltözékben vannak. Láthatunk magyar, orosz, német, amerikai, francia katonákat, téli, nyári
tájakat. A környezetet, amelyben Róbert elhelyezi őket –
maga tervezi és építi föl: a házakat, utakat, hidakat, kutakat,
lövészárkokat. Gyufaszálakból, hurkapálcikákból, mohából,
rőzséből, zöld ágakból. A terep alját pedig homok és tapétaragasztó keverékéből. Azt mondja ez azért jó, mert 1-2 napig
még formálható, alakítható és utána megfelelő keménységűre szilárdul.
Ahhoz, hogy történelmileg minden a helyen legyen, rengeteg
könyvet vásárolt és olvasott el, így a hozzáértő szakember is elismerően bólogat. Ez a hobbi nem olcsó, de kivételes, művelése
közben sokat lehet tanulni – mondja.
Rohonczy K. Róbert 80 éves, ma is jó kiállású, jó tartású férfi, aki tevékeny, telve van életörömmel, fogékony. Azt mondja
magáról, ha valamit elkezd, azt akkor is végig csinálja, ha a
végén összeesik. Óriási élet és munkatapasztalata van, élmény
és tanulságos hallgatni az erről szóló történeteit. Rengeteg
mindennel foglalkozott élete során, sok évig volt felső vezető
is szakmájában. Nyugdíjba vonulása előtti években szakmát
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változtatott. Itthon, a háznál feleségével csirketenyésztésbe
fogtak. Volt, amikor 30-40 ezer volt az állomány. Maguk gondozták, nevelték, szállították. 1995-ben hagyták abba. Elgondolkodtam, hogy mégis hogyan lehetséges ennyi munka mellett ilyen időigényes hobbinak hódolni? Fel is tettem a kérdést:
nem érzi-e így utólag, hogy ez a tevékenység elvett valamit az
életéből? A válasz: nem! Mert ez őt kikapcsolta, megnyugtatta,
ez volt a szórakozása.
A gyűjtemény egy részéből az általános iskolában ugyan volt
egy kiállítás, de azt többnyire csak a gyerekek látták. Pedig
már vannak helyek, ahova rendszeresen kérik bemutatásra.
Így például: Szent István Művelődési Ház, Sárbogárd, Szabadbattyán, Csősz, Pákozd. Csak nálunk nem volt még megtekinthető.
– Megkeresett engem egy magán cég, amelyik meg akarta
vásárolni az egész gyűjteményt – nem kis pénzért. Nem adtam! Más a tervem vele. Körülbelül 14-15 darabot oda ajándékoztam a KEMPP-nek. (Katonai Emlékpark Pákozd „Főhajtás
a honvédeknek” c. állandó kiállítás). A többit, vagy száz darabot pedig úgy gondoltam, hogy Seregélyes községnek adom.
Köszönjük Rohonczy úrnak az értékes ajándékot. A falu vezetői ígérik, hogy a gyűjtemény méltóan megfelelő kiállító helyet kap és két keze szép munkái községünk egyik idegenforgalmi látványossága lesz. Minél távolabb leszünk e történelmi
eseményektől, annál érdekesebb, tanulságosabb lesz az ifjabb
generációk számára, ezért őrizni kell.
Vargáné Kovács Edit
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Tavasz van!
A hideg tél után ki ne szeretné, hogy a tavasz hírnökei, a kis
hóvirágok előbújjanak, majd ibolyák, krókuszok, nárciszok,
tulipánok kövessék őket, és csodálatos illatuk, pompás színeik
díszítsék a kertünk, otthonunk!?
Ezért is esett a választásom egy virágos képre.
Ez egy tavalyi kép. Árpilis eleje volt, amikor a barackfán a kis
rügyek kipattantak, és az egész kert virágba borult! Csodaszép
látvány! Szerencsére ezt jó pár napig élvezhetjük. Ám én azt
is nagyon szeretem, amikor egy kis szél lengedezik, a virágok
búcsút intenek a fának, és a kis szirmok százai táncolnak a
levegőben, akárcsak a hópihék. Ez is egy ilyen pillanat volt.
Amennyiben ilyen gyors(abb) mozgásnál (akárcsak mondjuk
egy sportfotónál) egy pillanatot szeretnénk elkapni/kiragadni,
úgy a fényképezőgépünkön a záridő választás adta lehetőségeket tudjuk kihasználni. Ez az a mennyiség, amíg a blende
beengedi a fénysugarakat.
A nap éppen elbújt, így kis rekeszérték mellett (f3.2, ami viszonylag nagy blendenyílást jelent, több fényt enged be) fotóztam. És miután nem a mozgást szerettem volna érzékeltetni,
bár az is nagyon szép látvány a hulló szirmok esetében, hanem
a virágzó faágat megörökíteni, így 1/8000s záridőt használtam
(a másodperc töredékének elcsípése volt a lényeg) ISO 160
mellett. (A kép egy 50mm-es fix objektívvel készült.)
Amennyiben ilyen esetben hosszú záridőt használunk, a hulló szirmokat úgy is ábrázolhatnánk, mintha csíkokat húznának maguk után.
Vörös-Csuta Andrea
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EGYHÁZI HÍREK
ÖKUMENIKUS IMAHÉT
Idén januárban is megtartottuk a szokásos Ökumenikus
Imahetet a baptista, katolikus és református gyülekezetek tagjaival karöltve. A központi téma „Az átformálódás” volt. Az
ökumenikus énekkar nagyon szép énekeket tanult és tanított
meg ebben az évben is, jó érzés volt látni kiállva 15 keresztyén
embert, akik mind ugyanazt az Urat dicsőítették. Révész Lajos
baptista, Szabó István katolikus és Major András református
lelkipásztorok végezték az Igei szolgálatokat, a gyülekezetek
tagjai Biblia felolvasással és imádsággal szolgáltak. Az alkal-

mak szeretetvendégséggel végződtek. Köszönet mindazoknak, akik a szervezésben és a szeretetvendégség lebonyolításában részt vettek, segítettek.

PARÓKIAFELÚJÍTÁS
Sokan észrevehették, hogy elkezdtük az 1912-ben épült református parókia felújítását. A külső felújításra pályázaton
nyertünk pénzt, melyet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal írt ki még 2009-ben. A kivitelezést Kajári József vállalkozó vezeti. Az első szakasz elkészült: vízszintes falszigetelés padlósíkon, nyílászárók cseréje, vakolatleverés. Hátra van
még a tetőcsere és a külső vakolás, festés. A belsőre sajnos nem
lehetett pályázni ugyanitt, ezért ezt részben saját forrásból (a
gyülekezet tagjainak segítségével), részben az Egyházmegye,
valamint a falu lakosainak és a gyülekezet külső támogatóinak az adományaiból szeretnénk megvalósítani. Hogy ezt milyen módon tehetik majd meg, a következő Kisbíróban, illetve levél útján fogjuk értesíteni a gyülekezet tagjait és azokat,
akik még szeretnék támogatni a 100 éves parókia felújítását.

ÚJ PRESBITÉRIUM – ÚJ GONDNOK

Ruhakorrekcióval egybekötött
használtruha üzlet nyílt
– Ruhajavítás, igazítás akár azonnal is
– Varrónő a helyszínen
– Készletünk közvetlenül külföldről érkezik
– Folyamatos árucsere
– Kiváló minőségű használtruhák,
kiegészítők és fehérneműk
– Kiváló minőségű bébi és gyermekruházat
Nyitva tartás: hétköznap: 9–18-ig,
		
szombat:
9–12-ig.
Cím: Seregélyes, Fő út 194. (Coop ABC emeletén)
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

2012. január 1-től új presbitériuma van a református gyülekezetnek. Ennek az az oka, hogy az előző testület mandátuma
lejárt. Az új presbitérium tagjai: Bihercz Istvánné Bödő Éva,
Bokros József, Buza Istvánné Südi Julianna, Nagyné Csordás
Zsuzsanna, Horváth Bálint, Horváthné Patonai Judit, Kajos
István, Kajos Istvánné Südi Ildikó, Kálmán Balázs, Kassai Márta, Katona Zoltánné Buza Erzsébet, Penzer Simonné Németh
Erzsébet, Takácsné Pap Zsuzsanna. A gyülekezet új gondnoka
Horváth Bálint lett, aki átvette a Vogel Ferenc által készített,
nagyon szép stafétabotot az előző presbitériumtól. Köszönjük
Buza István gondnok úrnak és a volt presbitereknek a sok éves
szolgálatát, áldozatkészségét!
Major András
lelkipásztor

ADÓJA 1%-ÁVAL TÁMOGASSA ÖN IS

A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
SZOLGÁLATÁT! TECHNIKAI SZÁM: 0066
KÖSZÖNJÜK!
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Kedves kerttulajdonos!
A Seregélyesi AGRO-SHOP gazdabolt március 1.-től normál nyitva tartással, dugig
feltöltött árukészlettel, és legújabb akcióival várja régi és új vásárlóit. Válogasson több száz féle
profi kertészeti magyar vetőmag közül! Ha kártevők, kórokozók vagy gyomnövények veszélyeztetik a növényei egészségét, nálunk biztosan megtalálja az ellenszerét, de kerti műtrágyák széles
választékával is állunk rendelkezésére, bármely növényi kultúrához! Ízelítő árainkból:
Totális gyomírtószer 2500m2-hez: 1.990 Ft Pétisó 10 kg-os: 1.690 Ft Metszőolló: 990 Ft
3.800 szemes magyar petrezselyem: 85 Ft Nevikén lemosó: 1.100 Ft Fűmag: 750 Ft/kg

Seregélyes Fő út 158.

AGRO-SHOP NYEREMÉNYJÁTÉK!!!
Azon kedves vásárlók között, akik március illetve április hónapban 5.000 Ft felett vásárolnak, az
alábbi exkluzív wellness hétvégét sorsoljuk ki:

SÜMEGI WELLNESS HÉTVÉGE A HOTEL KAPITÁNYBAN ( 2 éj/3 nap )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szállás 2 éjre, kétágyas exkluzív berendezésű szobában a négy csillagos Hotel Kapitányban
Bőséges reggeli és vacsora a Chef ajánlásával
Történelmi Lovasjátékok tradicionális vacsorával
A szálloda wellness részlegének korlátlan használata: úszómedence, wellness medencék,
gyermek medencék, pezsgőfürdő, merülő medence, relax szoba, külső medencék,
100 m2 pezsgőfürdő élményelemekkel + új gyermekmedence csúszdával
Változatos wellness- és sportprogramok kicsiknek és nagyoknak: aquafittness,
vizi gimnasztika, életmód tanácsadás;
Szauna-sziget teljeskörű használata: infra szauna, finn szauna, gőzkabin, szoft szauna
TechnoGym fitneszterem, kardiogépek, fürdőköpeny és szauna lepedő használata biztosított
Péntek és szombat este zenés-táncos est koktélakcióval szállodánk Drinkbárjában
A “Történelmi Magyarország Címerei” kiállítás megtekintése
Ingyenes internet- és WiFi használat
Ingyenes parkolási lehetőség szállodánk előtti őrzött, zárt parkolóban.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

REKLÁM
17

2012. március

Az egészségügy hírei
Ősz óta több alkalommal foglalkozott a Képviselő
Testület a 8. osztályos lányok méhnyak rák elleni védőoltásával, hiszen az elmúlt években, az önkormányzat támogatta, illetve vállalta az oltóanyag költségét.
Keresték a jó megoldást és a forrást a támogatáshoz,
sajnos sikertelenül.
A szülők nagyon szerették volna, ha ez az évfolyam is részesülhet támogatásban, ezért aláírásgyűjtésbe fogtak. Ez sem
hozott pozitív eredményt, az elmúlt év végén, azt a választ
kapták, hogy az önkormányzatnak nincs pénze a támogatásra.
Az új év, új költségvetésén már látszik, hogy ez az év sem lesz
könnyű, de a HPV oltás ügye ismét napirendre került.
Több képviselő tiszteletdíját ajánlotta fel, hogy a támogatást
most is megkapják a szülők.
A szerződés szerint a GSK gyógyszergyár 15 900 Ft/db kedvezményes áron adja a vakcinát, így 18 kislány 3 oltása 858 600 Ftba kerül.
Az első oltást már februárban megkapják a lányok, márciusban a másodikat és augusztusban a harmadikat.
A szülők nevében köszönetet mondunk az önzetlen felajánlásokért!
Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a felnőtt lakosság is megkapja ezt a kedvezményt, ha felíratja háziorvosával a vakcinát. Júniusig a helyi gyógyszertárban kiválthatja mindhárom
oltóanyagot. Amennyiben ez megterhelő ilyen rövid idő alatt,

lehetőség van arra, hogy a harmadik oltóanyag árát az önkormányzaton keresztül még augusztusban is 15 900 Ft-ért lehessen megvásárolni.
A HPV fertőzés elleni védekezés a méhnyak rák elleni küzdelem nagy lehetősége!
Ha valaki súlyos beteg, minden lehetőséget megragad, hogy
meggyógyuljon, akár mennyibe kerül.
Ha van lehetőség a megelőzésre, csak jó döntést kell hozni,
és élni a kedvezménnyel, amit több éve kínálunk a felnőtt lakosságnak is.

Községi vöröskereszt hírek
2012 január 9-én véradás volt 44 véradó részvételével.
Nagyon szépen köszönjük a segítségüket. A továbbiakban is szeretnénk számítani rájuk, és a fiatal 18 éves
korosztályra is.
Az éves programjainkat
a seregélyes falinaptáron
jelzett napokon és időpontokban tartjuk és ezúton is
szeretettel hívunk és várunk mindenkit a rendezvényekre.

FELAJÁNLÁSOK

FELHÍVÁS
A Magyar Vöröskereszt
községi szervezet ifjúsági
csoportjának
vezetésére jelentkezőket várunk.
Jelentkezni:
telefonon:
Mohari Istvánné a 30/
972-4228 számon lehet.
Naponta reggel 8 órától
este 8 óráig. Mindenkit,
aki szeretne egy jól és hatékonyan működő csapatba tartozni, szeretettel
várjuk a tagjaink sorába.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Továbbra is szívesen fogadunk községünk lakóitól a ruhaneműt, betegápolást segítő eszközöket, egyéb használati eszközöket, bútorokat stb. Az eddigi felajánlásokat is nagyon szépen köszönjük, segítségükkel több családnak sikerült örömet
okozni és segítséget nyújtani. A bútor felajánlásokhoz szükségünk lenne a rászorulók jelentkezésére, vagy aki tud a rászorulóról az ő jelzését is szívesen fogadjuk. Jelentkezni, és a
jelzéseket leadni: a védőnőknél, a Családsegítő Szolgálatnál és
Mohari Istvánnénál (Tel: 03/ 972-4228 számon) lehet.
Tisztelettel
Mohari Istvánné
A községi vöröskereszt
alapszervezet elnöke
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Új műszerek
az új gyermekorvosi
rendelőben
Az újesztendőben három új eszköz állt a gyógyítás szolgálatába: Piccolight fülvizsgáló lámpával a
védőnők által hallásvizsgálattal kiszűrt betegeknél megállapítható, hogy savós, vagy bakteriális
középfülgyulladása van-e a betegnek, van- e dobhártyasérülése, illetve van-e esetleg fülzsírdugója.
Az ABPM vérnyomásmérő monitor segítségével 24
órán keresztül monitorozni lehet a beteg vérnyomását,
reggel magas-e a vérnyomása, vagy inkább este, van – e
éjszakai vérnyomáscsökkenése, esése.
A Spirométer segítségével az allergiás , asztmatikus,
hörghurutos betegnél lehet nyomon követni , hogy elegendő- e a gyógyszeres beállítás, vagy változtatni, emelni kell a gyógyszerein. Szintén nyomon követhető, hogy
futással járó megterhelés okoz-e náluk hörgőgörcsöt,
hörgőszűkületet. Az allergiás, asztmás betegek gyógyításában nagy segítség az iskolában már meglevő só-szoba használata.
Az új műszerek – amelyek minden seregélyesi lakos
gyógyítására hozzáférhető - beszerzése a Seregélyesi
Általános Iskola Alapítványának anyagi támogatásával
történt, amiért hálás köszönettel tartozom.
dr. Horváth Tibor
gyermek szakorvos

ÓVODAI hírek
Óvodánkban a farsangi programok az SZM által
szervezett bállal kezdődtek. Szülők és óvodai dolgozók
nem csak a szervezésben, a terem dekorálásában dolgoztak közösen, de a bál hangulatát meghatározó nagy
sikerű táncos produkcióval is felléptek.
Köszönjük mindazok segítségét, akik munkájukkal, részvételükkel, anyagi-, ill. tombola felajánlásukkal, valamint
a jegyek megvásárlásával hozzájárultak a bál sikeréhez. A
bevételt a gyermekek úszásoktatásának finanszírozására fordítjuk.
A kisgyermekek farsangi programjait idén az óvónők
szereplése is színesítette. Drámajáték munkaközösségünk
előadásában a „Farsang herceg kuktája” című mesejátékot
láthatták az ovisok. A gyerekek vidám és ötletes jelmezeit
fényképész is megörökítette, a versenyjátékokban pedig ezen
a napon nem csak a győzelemért, de a részvételért is járt jutalom. Természetesen nem maradhatott el a hagyományos
farsangi fánk sem. Erről meleg szívvel és dolgos kezekkel
gondoskodtak óvodánk konyháján az ott dolgozók, a kisgyermekek nagy örömére.
Zölei Józsefné
óvónő
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A Széchenyi Alapítvány támogatásának átadása
A tanulók és érdemeik, valamint a kapott támogatási
összeg felsorolása a javaslatok
alapján, melyet 2011.12.28-án ünnepélyes keretek
között adtunk át.
Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
A jó tanulmányi eredményük miatt a következő tanulókat
javasolták, jutalmazásra
•
•
•
•

Berényi Zsóka
Sárközi Alexandra
Józsa Kinga
Szabó Viktória

12/1
12/1
12/1
12/1

2011. október 27-én jogerőre emelkedett a Széchenyi
István Alapítvány módosítása, melyet az Önkormányzat 2011.11.11 én kapott meg. Ennek birtokában 2011.
december 5-én az alapítók által megválasztott új kuratórium összeült és határozatot hozott két év hozadékának támogatás formájában való kiosztásáról. Erre a
célra 108.000 Ft állt a rendelkezésünkre, melyet még
2011 évben ki kellett osztani és ugyancsak tavaly el
is kellett vele számolni az adóhatóság felé (azért volt
ilyen sürgős, mert a 3 év szüneteltetett működés miatt
az adóhatóság ezt az összeget elvette volna)
A kuratórium az alapítványi célok közül két célt határozott
meg és ennek megfelelően kérte az iskoláktól a tanulókról szóló javaslatot, mely javaslat az alapítványban meghatározottan seregélyesi lakosú tanulókra vonatkozhat. A döntést ezen
információk alapján hozta, és döntött az összeg iskolánkénti
felosztásáról is.

A Seregélyesi Közoktatási Központ javaslata alapján
az alábbi tanulók részesültek támogatásban:
• Jenei Tímea 8.a Kitűnő tanulmányi eredményéért, számos szavalóverseny, földrajz, biológia verseny győzteseként, valamint a 2011 dec. 12 én iskolánkban rendezett
szépkiejtési verseny Kazai Gabi emlékérem nyerteseként.
• Kecskés Márk 7.a Jó tanulmányi eredményéért, és a
sportban kiemelkedő eredményéért. A karate versenyeken elért fontosabb eredményei: Pusztaszabolcsi versenyen elért 2. helyezés, Országos versenyen elért 5. helyezés, Szlovákiai nemzetközi versenyen elért 2. helyezés,
Szlovákiai Európa Kupán elért 3. helyezés
• Luncz Flóra 8.b Jeles tanulmányi eredményéért, számos
versenyen, főleg magyar nyelvből ért el kimagasló eredményeket. 2011.11.22 én a Munkácsi Mihály Általános
Iskolában megyei megmérettetésen vett részt 30 iskola
147 tanulója versenyzett Flóra a 6. helyezést érte el.
• Molnár Eszter 7. b Jó tanulmányi eredményéért, elsősorban magyar nyelvből rendezett versenyeken elért kimagasló eredményeket 3. osztályos kora óta minden évben helyezést ért el, az idei tanévben is 3. lett. A fenti
versenyen kívül a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen, ahol a megye 20 legjobb helyesírója vett részt, ő a 7.
helyezést érte el.
• Tóth Ádám 8.a Jó tanulmányi eredményéért és kiemelkedő sport teljesítményéért. Hat éve űzi a Kempo nevezetű sportot, országos és megyei versenyeken képviseli iskolánkat és magát, számos serleggel lettünk gazdagabbak
általa.

A két cél felsorolása:
1. Közép és felsőfokú intézményekben a továbbtanulásra
való felkészülés támogatása
2. Megyei és országos szakmai, tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók támogatása.
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Tájékoztató
A Seregélyesi Széchenyi István Alapítványról
2011 májusában a Széchenyi István Alapítvány alapítói és
az Önkormányzat testületének döntése alapján egy cél hozzáadásával ( mely az Óvoda nevelőmunkáját, és a gyermekek
egészséges életmódjának biztosítását érinti.), valamint a kuratórium személyi összetételének változtatásával módosították
az alapító okiratot. A módosításról a jogerős végzés az önkormányzathoz 2011-11-11- én érkezett meg.
Az Alapítvány létrehozását még1991május 20-án a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata kezdeményezte a helyi
tehetséges lakosok továbbtanulásának támogatására. A kezdeményezéshez csatlakozott a Seregélyesi Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Fejér Megyei Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium, és a
Hétszín virág Etalonsport Óvoda.

Az Alapítvány célja
A: a közép és felsőfokú intézményekben a továbbtanulásra
való felkészülés támogatása.
B: a továbbtanulók részére ösztöndíjak adományozása
C: a belföldi és külföldi tanulmányút anyagi támogatása
D: megyei és országos szakmai tanulmányi versenyeken kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazása.

E: az oktató és nevelőmunkában kiemelkedő eredményt elérő pedagógusok jutalmazása
F: irodalmi, művészeti, szakmai ismeretek átadásában szerepet kapó kiemelkedő képességű szakemberek anyagi elismerése, jutalmazása
H: diák és szabadidős sport szervezésében kiemelkedő eredményt elérő személyek jutalmazása
I: az új cél mellyel 2011-05-27 én bővült:
Közreműködés a seregélyesi óvodákban az egészséges életmód feltételeinek megteremtésében, és olyan foglalkozási eszközök beszerzése, amelyek segítenek
a képességek fejlesztésében.

Az Alapítvány szerve a Kuratórium
Az alapítók, és az Önkormányzat testületének 2011 május
27-i döntése alapján
A Széchenyi István Alapítvány jelenlegi kuratóriuma 2 tagból és 1 elnökből áll.
Elnök: Mohari Istvánné
Tagok: Szászi Béláné és Kincses László Istvánné
A kuratórium elnöke és a tagok fizetést nem kapnak, ezt a
feladatot ingyen vállalták.

Az Alapítvány vagyonának kezelője, egyben döntéshozó, ügyintéző szerve a kuratórium.

Az Alapítvány vagyona hozadékának felhasználási módja
Az alapítvány céljának megvalósítására az alapítvány vagyonának kamatai, osztalékai, illetve egyéb hozadékai szolgálnak.

Az alapítvány célja szerint támogatásban részesíthetők:

• Tóth Dániel 7.b Jó tanulmányi eredményéért,
matematikából,rajzból és tollaslabdából ért el jó eredményt. 2010-ben Csőszön az egyéni matematika versenyen 1. helyezett lett. Az agárdi területi Triád versenyen
ismét 1 helyezést ért el. Évek óta rendszeresen tollasozik,
a Salgótarjánban megrendezett országos diákolimpián az
amatőr kategóriában 2. helyezett lett .A Zichy Általános
Iskola által kiírt művészeti pályázaton díjat kapott 2010ben. 2011-ben.Pécsen díjat vehetett át a Világörökség
rajzpályázatán, valamint díjat vehetett át Székesfehérváron a betlehem készítő pályázaton is.
• Vollein Anett 8.a Kitűnő tanulmányi eredményéért,
számos tanulmányi verseny díjazottjaként. 2010-ben
megnyerte a Bella István megyei szavalóversenyt.2011.
december 01-én a Vörösmarty Mihály Általános Iskolában képviselte iskolánkat a megyei szavalóversenyen.
További életükben is legyenek olyan sikeresek és küzdeni tudók, mint eddig. Ehhez kívánunk jó egészséget és kitartást.
Tisztelettel:

a seregélyesi óvodák, illetve az a tanuló, pedagógus, szakember, akár egyénileg, akár kollektíva tagjaként, aki
A: nem áll büntetőeljárás, vagy jogerős bírósági büntető ítélet, fegyelmi eljárás, illetve fegyelmi büntetés alatt.
B: az alapítványhoz pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be.
C: az iskola vezetősége, a tanuló osztályfőnöke a pályázatot
támogatja.
D: a kuratórium a végzett munkáját elismerésre méltónak itéli.
E: a tanulók továbbtanulásra való felkészítése során kiemelkedő munkát végzett és ez konkrét létszám adatokkal bizonyítható.
F: olyan belföldi, vagy külföldi tanulmányúton vesz részt,
ahol új pedagógiai módszerek bevezetésével és idegen nyelvi
képzés továbbfejlesztésével foglalkoznak.
G: a seregélyesi óvodák, a gyermekek egészséges életmódja
feltételeinek megteremtésére, a nevelésre és olyan foglalkozási
eszközök beszerzésére, amelyek segítenek a képességek fejlesztésében.
A 2012 évre szóló pályázati és pénzügyi lehetőségekről,
az adóbevallás és a közhasznúsági jelentés elfogadása után
tudjuk csak községünk lakóit tájékoztatni.
Az alapítvány sikeres működéséhez továbbra is szükség van
az önök pénzbeli adományaira, melyet a
Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
Széchenyi István Alapítvány IBAN szám:HU61 5780 0071
1000 0018 0000 0000 számlaszámon, vagy az ADÓ 1% felajánlásával tehetik meg. Az eddigi támogatásokat is nagyon
szépen köszönjük.
Tisztelettel:

a kuratórium vezetősége
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Budapest Bajnokság
seregélyesi érmekkel
Ez az év nagyon mozgalmasan kezdődött
a tollasozók számára.
Január első hétvégéjén az U11-es tollaslabdásainkkal utaztunk BP-re, a Lila iskolába, ahol kettős seregélyesi sikernek
örülhettünk a fiúknál. Hisz Nagy Marci és Zsuppán András
minden versenyzőt, legyen az nyíregyházi, szegedi vagy érdi,
budapesti, maga mögé utasított. Marcika állhatott fel a dobogó tetejére, s az András lett a 2. hisz ő már Marcikával nem
bírt. Nagyon ügyesen játszott Oláh Barnabás, Öcsi is, de neki
ekkor született érem, bár hatalmas 3 játszmás meccseken dőlt
el a továbbjutás. A lányoknál Kustán Noémi a bronzérmet vehette át. A következő héten az U13-as válogatottnak szurkol-

hattunk, akik között Pécsen Molnár Marci és Pánczél Zolika
is játszott. Nagyon szépen helyt álltak. Csak dicsérő szavakat
hallottam a játékukat illetően. Szép volt, s csak így tovább!
Február első hétvégéjén ismét a Lila iskola volt a cél, ám ekkor az U13-as korcsoportosokkal. Három gyerkőc lett nevezve, s mindhárom a döntőbe került. Már csak az volt a kérdés,
kié lesz az aranyérem? Végül is Molnár Marci nem talált legyőzőre, s így ő érdemelte ki, míg a dobogó második fokára
Pánczél Zoli állt. A harmadikat pedig a felversenyző Nagy
Marci vehette birtokba. Ezt a ranglistát most a mieink vezetik.
Januárban volt egy másik, sokkal nagyobb szabású versenyünk is. Ez pedig a megyei diákolimpiai tollaslabdadöntő
volt. Ismét iskolánkban rendeztük meg ezt a nagy versenyt.
Ezen a napon rendeztük meg a területi döntőt is, amelyen végérvényesen eldőlt, kik vehetnek részt az országos diákolimpiai döntőn. A továbbjutásért 139-en versengtek, s összesen
306 mérkőzést játszottak le. A zsúfolásig megtelt csarnokban
szerencsére sok seregélyesi kis és nagy gyerek sikerének tapsolhattunk az egyes meccsek és főként az eredményhirdetés
után. Voltak, olyanok is, akik épp hogy lemaradtak a dobogóról, mint például Katona Patrik (5.), Farsang Erik (6.), és
Miklós Niki (7.) helyével. Végül is 12 általános iskolásunkért
szoríthatunk március 23-25. között Salgótarjánban: U11 „A”
Kustán Noémi, Benczik Bianka, Nagy Márton, U11 „B” Südi
Eszter, Zsuppán András,
Oláh Barnabás, U13 „A” Molnár Marcell és Pánczél Zoltán,
U13 „B” Molnár Dávid, U15”B” Ispaits Viktória, Rapai Martin, és Szurovcsják Richárd.
1. Nagy Márton – Zsuppán András
2. Oláh Barnabás – egy budapesti kisfiúval
Mindenkinek gratulálok és további SZORGALMAS felkészülést kívánok:
Karkóné Lukácsy Marianna
edző

Kérjük azokat az adózókat, akik szeretnék segíteni
az iskolánkban folyó sportmunkát
(atlétika, kézilabda, sakk, foci és tollaslabda),

hogy adójuk 1%-át

a következő adószám beírásával adják
a Seregélyesi Pelikán diáksport Egyesületnek!

18487984-1-07

Köszönet a támogatásért!
A Seregélyesi Pelikán Diáksport Egyesülete
köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben az adójuk 1%-ával támogatták a
gyerekek sportolását.
Ebben az évben is várjuk a támogatásukat,
s nem csak személyektől fogadhatunk el, hanem vállalkozók, vállalatok is támogathatnak
bennünket, akik még kedvezményeket is kapnak cserébe a látványsportok támogatásáért.
Bővebb felvilágosításért keressék: Karkóné
Lukácsy Marianna tanárnőt.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Megyei döntőbe kerültek

Pelikán Kupa tollaslabdaverseny
utánpótlás korú versenyzőknek
„D” kategória
SEREGÉLYES, 2012. FEBRUÁR 18.
2012. február közepét írtunk, amikor a hóförgeteg, a hófúvások kérdésessé tették a verseny megrendezhetőségét. Pedig
az ország sok szögletéből érkeztek nevezések: Mosonmagyaróvárról, Érdről, Budapestről, Segesdről, Szegedről, Jászkarajenőről, Gyöngyösorosziból és Debrecenből. Péntekre aztán,
bár szépen hullott a hó, megenyhült az idő, s kezdett olvadni a
hó. Bátran bizakodhattunk, hogy mindenki ideér. Sajnos Szegeden a szülők aggódása nem csökkent, s így az ottani gyerekek távol maradtak, valamint a fővárosból két versenyző nem
érkezett meg. Ám a többiek nagy lelkesedéssel léptek pályára.
A megnyitót követően az M1 „Mozdulj” című műsor stábja is
megérkezett. Érdekes felvételeket készítettek, melyeket a legközelebbi műsorban tekinthetünk meg.
Most először rendeztünk az U9-es gyerekeknek versenyt, melyen a fiúknál 9, a lányoknál 3 induló volt. A döntő a fiúknál
frenetikusra sikeredett Tóth Kristóf debreceni és Kis- Kasza
Miklós érdi kisfiú jóvoltából. A Győztes Titi lett, míg Miklós
nyakába az ezüstérem került. Ám a dobogóra mindenki felállhatott és átvehette a jól megérdemelt bronzérmét. Volt is nagy
boldogság! A kislányoknál a már rutinos érdi Boros Zsófié lett
az aranyérem, míg a két seregélyesi kislány, Sándor Patrícia
ezüst, és az ovis Kustán Katus bronzéremmel büszkélkedhetett.
Az U11-es fiúknál a helyi fiúk egy ágra kerültek, s egymást
ütötték ki a négy közé, illetve a döntőbe jutásért. Így is a dobogó tetején seregélyesi fiú állhatott, Nagy Marci személyében.
Második Boros Gergely Érdről, s a két harmadik: Zsuppán
András Seregélyesről, valamint Steiner T. Mátyás Mosonmagyaróvárról. A lányoknál debreceni lányok játszották a döntőt. Közülük Endrey Léna lett a győztes, míg Berza Fanni a
második. A dobogó harmadik fokára állhatott fel Pothorszky
Renáta Érdről és Kustán Noémi Seregélyesről.
Az U13-as fiúknál ismét seregélyesi aranyéremnek örülhettünk. Magabiztos játékkal Molnár Dávid vívta ki az első helyet. A második Dulcz Zsombor, aki az Érdi VSE színeiben
versenyzett. A bronzérmeken Horváth Barnabás a REACSISE versenyzője és Jászkarajenőről Ádám Róbert osztozott
meg. A lányoknál I. Molnár Luca Debrecen, II. Ladiszlai Evelin Segesd, III. Berza Dóra Debrecen és Boros Boglárka Érd.
Az U15-ösfiúknál a nagyon jól játszó Dudás Bálint vihette
haza Gyöngyösorosziba az aranyérmet, míg Rapai Martin
idehaza tartotta az ezüstérmet. Egyedül csak a Martinnak sikerült 10 pontnál is többet szerezni a remek formában lévő
Bálint ellen. A bronzérmek Csáki Péter és Ádám Róbert jóvoltából Jászkarajenőre kerültek. A lányoknál Lukács Gréta Debrecenből nyert, míg második a seregélyesi Ispaits Viktória. A
harmadik Nagy Vanda Magyaróvárról.
A párost mindenki nagyon szereti játszani, s ezért az U13-as
és az U15-ös mezőny számára is lehetőséget adtunk rá. A 13as fiúknál nagy csatában Molnár Dávid (Seregélyes) Horváth
Barnussal (Budapest) az oldalán 3 játszmás nagy meccsen
tudta csak leszorítani a dobogó tetejére törekvő, ugyancsak
seregélyesi versenyzőket: Nagy Mártont - Zsuppán Andrást. A
harmadik helyre szorult Pothorszky Márk - Dulcz Zsombor
(Érdi VSE) és Ádám Róbert-Törőcsik Ádám (Jászkarajenő)
párosok.
I. Ladiszlai Evelin (Segesd) - Nagy Vanda (Óvártoll), II. Pothorszky Renáta - Boros Boglárka (Érdi VSE), III.
Szabó Viktória /Eszes Lilla (Jászkarajenő).
Az U15-ben csak a fiúk számára tudtuk megrendezni a párost.
Végeredmény: I. Rapai Martin (Pelikán DSE) az őt legyőző Dudás Bálinttal (Gyöngyösoroszi), Dulcz Zsombor- Pothorszky
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Nálunk játszották le a körzeti diákolimpiai kézilabda döntőjét, 4 csapat részvételével. A mieink nagyon ügyesen és magabiztosan játszottak. Az eredmények magukért beszélnek.
Megérdemelten lettek elsők, s így az övéké a lehetőség, hogy
a megyei diákolimpiai döntőben képviselhessék a körzetet,
illetve megmutassák, hogy a seregélyesi fiúk hogyan lövik a
gólokat, milyen ügyesen szövik a támadásaikat. Meg persze
küzdhetnek azért, hogy továbbjussanak a területi döntőbe.
No persze a felkészítés Papné Sajtos Áginak az érdeme. Gratulálunk, s további sok szép sikert kívánunk! Hajrá fiúk!

Seregélyes, 2012. 02.22.
IV. kcs. fiú kézilabda
körzeti diákolimpiai döntő
Végeredmény:
I. Seregélyes
II. Enying
III. Nádasdladány
IV. Sárosd

3 győzelem
2 győzelem
1 győzelem
0 győzelem

47-05 gólaránnyal
45-17 gólaránnyal
13-39 gólaránnyal
09-53 gólaránnyal

Továbbjutó: Seregélyes csapata!
Részletek:

Seregélyes – Sárosd

21 – 0

Góllövők:
Penzer Simon		
4 gól
		Penzer Zsolt		4
		Rapai Martin		6
		
Domján László 3
		
Nádasi Richárd 4

Nádasdladány – Seregélyes

1- 16

		Zsolnai Károly		1		
		Penzer Simon		6 gól
		Domján László		1
		
Nádasi Richárd 8
		Katona Patrik		1

Enying - Seregélyes		

4 – 10

		Varga Ádám		1
		Penzer Simon		1
		Simon Xavér		1
		Penzer Zsolt		2
		Molnár Balázs		1		
		Rapai Martin		1
		Farkas Attila		1		
		Domján László		1
		Győri István		2
		
Nádasi Richárd
3
Márk ÉVSE, Csáki Péter (Jászkarajenő) - Kollár Róbert (Segesd). Ebben a számban versenyen kívül indult Molnár Marcell
és Pánczél Zoltán Seregélyesről, s bár legyőzőre nem találtak
ezen a napon, eredményük nem számít bele a ranglista pontversenyébe. A jó hangulatú verseny késő délután ért véget, s
remélhetően lesz még folytatása!
Karkóné Lukácsy Marianna
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Foci

A Focis fiaink januárban a megyei futszal döntő
résztvevői voltak, ahol a bejutott 8 csapatból a 4. helyen végeztek.
Csak egy picit is jobb játékvezetőink vannak, mienk a
bronzérem, sőt, talán még előkelőbb helyen is végezhetett
volna a főként 8. a osztályosokból álló különítmény. A kezdeti megilletődöttség az első meccs elvesztését jelentette. A
másodikat a Felcsút otthonában a hazaiakkal játszottuk. Remekül kezdtünk, mert Kállai Bence remek rúgása a hálóban,
illetve azon a kapu mögé jutott. Így a gyerekek a kapu mögül halászták ki. A játékvezetők nem is adták meg! (??!!) Ez
azonban abban a pillanatban föl sem tűnt. Persze kaptunk
egyet. Szerintünk ekkor volt 1-1. Aztán Druzsin Marci hatalmas szabadrúgás gólja szaggatta tovább a hálót. Ezt azonban
nem lehetett nem megadni. Majd Miklós Krisztián szerezte a
következő gólunkat. Sajnos az ellenfél feltámadt, s kiegyenlített. A felcsútiak rúgtak még egyet, s szerintünk így lett 3:3.
Ám hiába reklamáltam, s hiába mondták a nézők is, hogy az
első gólt Seregélyes szerezte, a bírók hajthatatlanok voltak.
Így - szerintük - 3-2-re kikaptunk. A következő meccset biztos játékkal hoztuk. Ám így is lemaradtunk a dobogóról. A
IV. helyen végezett a csapat.
Megpróbálnak a fiúk a nagypályás fociban bizonyítani.
Závotka Ervin remekül védett, ám a dicséret az egész csapatot
illeti. Szép volt fiúk! Mi NEM adjuk fel!
Karkóné Lukácsy Marianna

Seregélyesi

KISBÍRÓ

Megjelenik: 1700 példányban

A sportok királynőjének egyre
többen hódolnak az iskolánkban is
Ma már a tél sem lehet akadálya egy jó kis atlétikaversenynek.
2012. február 19-én iskolánkból ismét Dunaújvárosban szerepeltek a kis atlétáink Langmárné Miklós Éva irányításával.
Nagyon sok induló volt a gyermek és serdülő versenyen, s ez
tovább növeli a helyezések értékét. Bár az igazi értéket mindig a beléfektetett munka adja. Az értékelés során a gyerekeket születési koruknak megfelelően, évfolyamonként versenyeztették és díjazták.
Több érmet is hoztak a mieink. Íme, a legjobb eredményeik:
• Deák Barnabás (2002): távolugrás III.
• Varsányi András(2001): magasugrás II.
• Zsilovics Adrián (2001): magasugrás III.
• Róth Áron (2002): magasugrás I.
• Zsinkó Márk (2000): 60 m síkfutás VI. hely
Reméljük, legközelebb még többen lesznek, s még jobb eredményeket érnek el! A befektetett munka és a szorgalom mindig meghozza a gyümölcsét.
Karkóné Lukácsy Marianna

A P RÓ H I RD E T É S
Seregélyes Fő utca 192. szám alatt 71 m2 (2,5 szoba, előszoba, fürdőszoba, konyha, étkező) gázfűtéses lakás, külön
álló garázzsal, tégla építésű kamrával ELADÓ! Újak a nyílászárók! Irányár: 5 millió 800 ezer forint. Telefon: (06-20)
964-6300, (06-22) 447-241

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
A lap alapítója: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, Seregélyes, Széchenyi u. 2.
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