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Tavaszi zsongás az óvodában

Aktuális pályázati tájékoztató:
• Éppen a lapkészítés hetében érkezett meg a testvérközségi
pályázatunkról a brüsszeli döntés, amely 25.000,- Euro támogatásban részesített minket. Ezzel a forrással a helyi rendezvényeinket, köztük a „Madárlátta, Fészekrakó” fesztivált is tudjuk
részben finanszírozni.
• Az elmúlt hetekben került benyújtásra a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére egy pályázat, amely egyelőre csak
kettő utcában oldhatja meg a problémát, de a közeljövőben ezt
a munkát szeretnénk pályázati támogatással folytatni, és az egész
településen kiépíteni a burkolt vízelvezető rendszert.
• Szintén benyújtottunk egy pályázatot az új óvoda bővítésére,
amely egy csoportszobával és kettő bölcsődei szobával egészítené ki az épületet, így egy régóta fennálló igényt tudunk majd
kielégíteni, és az összes jelentkező gyermeket fel tudjuk majd
venni az óvodába, s végre elmondhatjuk, hogy bölcsődébe is.
• Most készítünk egy pályázatot a polgármesteri hivatal és a régi
orvosi rendelő energetikai korszerűsítésére, amely a külső hőszigetelést, a nyílászárók cseréjét, valamint a fűtési rendszer felújítását tartalmazza.

A szennyvízberuházás
folytatása, befejezése
A 2012-ben átadott szennyvízhálózatnak nem lehetett része a
Béke utca teljes szakasza, mert az üres építési telkekre nem kaphattunk pályázati támogatást. A képviselő testülettel eldöntöttük, hogy
az idén saját erőből kiépíttetjük a Béke utcai hiányzó szakaszt. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárást követően előre láthatóan
októberig el is készül a csatornarendszer hiányzó része.
Horváth Sándor
polgármester

Református élet

22. o.

Művészeti tagozat hírei 20.o.

14.o.

Események településünk
életében
Ez a negyedév is igen sok programot adott településünk életében. Szinte minden hétvégére jutott
valami összejövetel, melyre gazdag, színes programokkal vártuk a falu lakosságát.
Április 29-én a szakközépiskola végzős diákjai búcsúztak egykori
iskolájuktól, ezzel is belépve a nagybetűs ÉLETbe. Ezúton kívánunk
nekik további céljaik eléréséhez sikerekben gazdag életet.
Május 1-jén vasárnap egy új kezdeményezést indítottunk el, RETRO
MAJÁLIS névvel. Felelevenítettük a régi hagyományt, korán reggel, ze-
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nés ébresztővel indítottuk a napot, majd azt követően a művelődési
ház előtti téren felállítottuk a falu májusfáját. Két helyszínen is programokkal vártuk az érdeklődőket. A horgásztónál a horgászatot szeretők, míg a sportpályán a futballt és egyéb játékos sportot kedvelők
nevezhettek versenyre, melynek rangadó mérkőzése a seregélyesi
képviselő testület barátságos mérkőzése Sárosd képviselő testületével. Még öt helyi fiatalokból álló csapat jelentkezett, így hét csapat
játszhatott körmérkőzést,
melyen az alábbi eredmények születtek:
1. Csonttörők
2. Öregfiúk
3. Sport Ing Libacomb
4. Selymes City
5. Sárosd Község
Önkormányzata
6. Favágók
6. Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
A nap folyamán a horgásztónál két nagy üstben készítettek
finom halászlét. Ezzel invitálták
ebédre a játékosokat, a versenyzőket és a vendégeket. Közben
a sátorban a hagyománynak
megfelelően virslit és sört kínáltunk, de a családi piknik keretében Reppman Ferenc jóvoltából
mindenki kóstolhatott a finom
pecsenyéből, kolbászból.
Mire a futballmérkőzés végére értünk, addigra
a horgásztónál is
eredményeket hirdettek. Összesen 27 fő jelentkezett, ebből négyen gyermekkategóriában, ahol az alábbi eredmények születtek:
Felnőttek:
1. Csörgei Ákos 4050 g
2. Miklós István 4000 g
3. Pintér Attila 2750 g
Gyermekek:
Kiemelt díjazásban részesült:
Miklós Nikolett 1790 g
1. Menyhárt Kristóf 300 g
2. Horváth Patrik 150 g
3. Róth Áron 100 g
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A kilátogatott vendégek, kellően elfáradtak, de
elmondásuk szerint mindenki nagyon jól érezte
magát. Bízunk benne, hogy
a hagyományteremtés sikeres lesz és jövőre is még
nagyobb létszámmal tudjuk
folytatni e kezdeményezést.

MEGNYITOTTUK
Már évek óta készültünk arra, hogy a seregélyesi alkotók munkáit
és megbecsült emberinek hagyatékát, felajánlott értéktárgyait biztonságos helyen, megfelelő környezetben tudjuk a falu lakosságának
és minden ide látogató vendégnek, csoportnak bemutatni. Május
7-én, méltó helyen, a műemlék jellegű, régi óvoda épületében ünnepélyes keretek között ÉRTÉKTÁRHÁZAT nyitottunk, melyen vendégül láttunk minden helyi és volt helyi felajánlót és annak hozzátartozóit, akik a saját maguk által készített munkájukat adományozták,
ezzel is öregbítve községünk hírnevét.
Finom ebéddel, családias hangulattal vártuk a kiállítókat és
meghívott vendégeket a művelődési ház aulájában. Itt került sor
egymás megismerésére, az alkotók életútjának és tevékenységeik
bemutatására. Rádöbbentünk, hogy számos elismert,
tevékenységében országosan, vagy a határt átlépve
is díjazott szülöttje van Seregélyesnek, akikre méltán
büszkék lehetünk.
A beszélgetés után 16
órakor ünnepi műsor keretében az Értéktárház udvarán átvágtuk a nemzeti
színű szalagot, átadva ezzel egy újabb kulturális örökséget településünknek. Ezután minden vendég megtekinthette az épületet
és a benne elhelyezett értékeket. Büszkén adhattuk át az épületet, melyet igen sok és fárasztó munka előzött meg. Külön szeretnénk köszönetet mondani az Élő Ősz nyugdíjasklubnak, akik
kezdeményezték és végig asszisztálták ennek megvalósítását, lebonyolítását, és mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
ezen épület újraélesztéséhez.

Az ÉRTÉKTÁRHÁZ mindenki számára díjtalanul megtekinthető
előre egyeztetett időpontokban, továbbá nyitva tartási időben.
Május 8-án Seregélyes védőszentjének vasárnapján Szentmisével,
ünnepi és anyák napi Istentisztelettel vártuk a lakosságot. Délután
pedig a Flórián napi búcsú vette kezdetét.

NÉPTÁNC TALÁLKOZÓ
Programjaink Pünkösd hétvégéjén
is folytatódtak. Pénteken, 13-án, délután néptánc találkozó vette kezdetét
a zsúfoltságig megtelt művelődési ház
színháztermében. A csoportok, hagyományőrző, színes ruhái mindenkit
elvarázsoltak a néptánc világába, ahol
különböző magyar tájjellegű és görög
táncokat is láthattunk. Az egészen kicsi
óvodásoktól a felnőttekig mindenki bemutathatta tánctudását, melyet egy kis
vendéglátással köszöntünk meg.
Este 19 órakor pedig STAND UP EST
vette kezdetét a Defekt Duó tagjainak
közreműködésével. Az ide látogató vendégek nagyon jól érezték magukat, mivel
másfél órás tömény nevetésé volt főszerep.
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Díjazásban részesültek a kettes fogathajtó verseny résztvevői és a
főzőverseny nevezettjei, melyek az alábbiak:
CAN-C kettes akadályhajtás:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Csuti Péter – Sárkeresztúr
Semjén Attila – Mezőszilas
Kiss Sándor – Vecsés
id. Semjén Attila – Mezőszilas
Kiss Olga – Nagylók
Ihász Béla – Seregélyes

Vadászhajtás:

FOGATHAJTÓ VERSENY
Még ki sem pihenve az előző napot, 14-én, hajnalban, már igencsak
nagy volt a nyüzsgés a vásártéren és annak környékén, hiszen itt
folytatódott falunapi programsorozatunk. 9 órakor kezdetét vette a
CAN-C kettes fogathajtó verseny, melyre a környék településéről
érkező versenyzők helyi versenyzőinkkel mérték összes tudásukat.
Amíg a fogatok a pályán egymással mérkőztek, addig pár méterre
tőlük szakácstudományukat mérhették össze főzni tudó csapatok,
akik egyben arról is gondoskodtak, hogy a kilátogató vendégek
éhen ne maradjanak.Választék volt bőven, hiszen 34 csapat (eddig a
legtöbb) készített finomabbnál finomabb ételeket, melyet mindenkinek szívesen kínáltak. Amíg a csapatok készítették az ételeket, a
bátrabbak és gyermekeink vehették birtokba az ingyen biztosított
játékokat (dodzsem, különböző hinták, ugráló-vár). A kisebbeket
Andi bohóc szórakoztatta, de igénybe vehették az ingyenes csillámtetoválást, henna – és arcfestést. Közben a nagyszínpadon és
annak környékén egymást követték a programok.Történelmi talpas
harcászati bemutató (korabeli kardforgatók, fegyverhasználat) a Magyar Királyi Kardforgatók Rendje által, rendőrkutyás bemutató, és a
felléptek: Dance The Life táncegyüttes, volt Zumba Ibivel, modern
táncbemutató, majd a perkátai néptánccsoport műsorában gyönyörködhettünk. Nagy sikert aratott még a Laguna SE táncegyüttes
versenytánc előadása. Sajnos az idő nem volt kegyes hozzánk, a Zichyújfaluból érkező mazsorett csoport műsorát, az eső miatt félbe
kellett szakítani. Már azt hittük, vége a napi programoknak, de a
Groovehouse fellépése visszavonzotta a tömeget, és mire az Apostol együttes élő koncerttel a színpadra lépett, emberek sokasága
töltötte meg újra a helyszínt. A színvonalas műsort a hajnalig tartó
bállal folytattuk.
A nap folyamán tombolaárusok keresték meg a vendégeket,
melynek bevételét az újonnan alakult Polgárőr Egyesületnek
ajánlottuk fel. Összesen negyvenkettőezer forintot adhattunk át
a vezetőségnek.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kiss Sándor – Vecsés
Ihász Béla – Seregélyes
Csontos Gyula – Mezőszilas
id. Semjén Attila – Mezőszilas
Tóth Roxána - Sárbogárd
Semjén Attila - Mezőszilas

Főzőverseny eredményei:
Felnőtt kategóriában:
1. Zsetnyai Gábor és csapata – nyúlragú
2. Bihari György – muflonpörkölt
3. Válaszd az Egészséget klub csapat- Áldós
Junior kategóriában:
1. Anya hagyjál főzni 8. A. osztály – palócleves
2. Keresztes lányok 5. A. osztály – amatőr pikáns pörkölt
3. Mónikák csapata 7. A. osztály – Sertéspörkölt nokedlivel
A rossz idő ellenére e színes programokra sokan ellátogattak,
melynek lebonyolításában nagyon sokan segítettek mind anyagi támogatással és önzetlen munkával. Mindnyájuknak ezúton is külön
szeretnénk köszönetet mondani, hogy ezzel is emelték programjaink színvonalát.

EGYÉB PROGRAMOK
Június 4-én a központi óvoda, majd 10-én a szőlőhegyi tagóvoda ballagtatta iskolaérett gyermekeit, akik színes műsorral búcsúztak egykori
óvodájuktól. Kellemes nyarat és sikeres iskolaéveket kívánunk nekik.
Június 11-én a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa IKSZT, a
Vöröskereszt és a helyi Kristály Presszó összefogásával jótékonysági bált rendeztünk, melynek célja a helyi vöröskereszt részére egy
oktató újraélesztő készülék vásárlása. A délutánt a Laguna táncegyüttes két táncosa nyitotta meg, akiket Mohamed Fatima fellépése követett. Az est folyamán
lehetőség nyílt június szépének
megválasztására, melynek címét
Zsetnyai Dávid és Németh Brigitta nyerte el. Éjfélkor tombolasorsolásra került sor, melyet a
hajnalig tartó tánc követett.
Június 13-án az általános iskolában az osztályozó értekezlet
előtt a képviselő-testület tagjai
felkeresték és meglepték az iskola dolgozóit, hogy pedagógusnap alkalmából felköszöntsék és
megköszönjék az egész éves tevékenységüket.

RENDEZVÉNY
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KÖZIGAZGATÁSI SZÜNET A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
„A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka
végzésről” szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján:

Az ítélkezési szünethez hasonlóan – bevezetésre került a közigazgatási szünet.
• A nyári időszakban, 2016. július 18-tól 2016.
augusztus 21-ig,
• A téli időszakban, 2016. december 26-től
2017. január 8. napjáig
tart az a kormányrendeletben kijelölt időszak, amikor
a kormányzati szerveknél dolgozók, illetve a területi közigazgatási szervek munkatársai szabadságra mennek. A
közigazgatási szünet éppen arra az időszakra esik, amikor
nem ülésezik a parlament, így a közigazgatási egyeztetések
és a törvényelőkészítő munka is szünetel.
Ez alapján a helyi közigazgatás is korlátozottan fogadja
az ügyfeleket.
Az igazgatási szünet a gyakorlatban azzal is jár, hogy az
ügyintézés ugyan nem áll le teljes egészében, de csak korlátozott mértékben lesz hozzáférhető. A hivatal ügyeleti
rendszerben működik, ami azt jelenti, hogy csak ügyelet
lesz és az ügyek felvétele történik meg.
Vagyis azok, akik valamilyen ügyet szeretnének elintézni a polgármesteri hivatalban, jól teszik, ha arra minél
előbb sort kerítenek, mivel addig a megszokott gyorsasággal zajlik majd az ügymenet.
Június 23-án az óvoda pedagógusait szintén felköszöntöttük pedagógus nap alkalmából. A Baptista Általános Iskola és AMI búcsúztatta és indította további tanulmányi útjukra végzős diákjait, akik
meghatódva mondtak köszönetet tanáraiknak, diáktársaiknak.
Június 23-26. között minden este 21 órai kezdettel az általános
iskola udvarán Kalányos Tamás rendezésében, Sajtos József producer képviseltében Lúdas Matyi című zenés, össznépi színdarabot
mutattunk be, melyben helyi gyermekeink is szerepeltek. Mind a
négy előadás nagy sikert aratott. Köszönet érte!
								
Kajos Istvánné és Nagy István
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

AZ IGAZGATÁSI SZÜNET IDEJE ALATT,
KEDDEN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL –
A HIVATAL ZÁRVA !
Kérem, hogy ügyeik intézése előtt,
telefonon szíveskedjenek érdeklődni!
Tel.: 22-447-002

RENDEZVÉNY – ÖNKORMÁNYZAT

Horváth Károly sk.
jegyző
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AGÁRDI POPSTRAND KEDVEZMÉNYEKKEL
Ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk, a Seregélyesi lakcímmel rendelkező lakosok
az idén is 50 %-os áron látogathatják a koncerteket
az önkormányzati együttműködésnek köszönhetően. Ez a koncertek függvényében 3000 - 5000 Ft
közötti jegyár mellett alkalmanként 1500-2500 Ft
kedvezményt jelent minden Seregélyesi lakosnak.
Kellemes nyarat és
jó szórakozást kívánok Önöknek!

KÖSZÖNTÉS
Kilencven éves Kecskés Lajosné, Marika
néni, vagy akit az egész faluban Baki „Picinek” becéznek. Seregélyesen született, itt
élte le egész életét. Férjével is itt ismerkedett meg, akivel együtt jártak iskolába és
színjátszó körbe.
Mondja, hogy a férje gyerek korában mindig a lányokkal
szeretett játszani, később is mindig a lányok társaságát kereste. Jóképű volt, így sok lány szerette volna, ha neki udvarol. De ő Marika nénit választotta és 64 éven át ki is tartottak egymás mellett boldogságban és a nehéz időkben is.
Lajos bácsi 38 évig dolgozott a Vörös Október Ruhagyárban
szabóként. Marika néni eredeti szakmája fodrász, de abban
az időben, amikor ő végzett, nem nagyon lehetett a faluban
megélni belőle. Így kitanulta a varrást is, mint a nővére. De,
amikor szövetkezetbe kényszerítették a kisiparosokat és
újabb vizsgát kellett volna tenni, azt már nem vállalta. Otthon
varrogatott ismerősöknek, rokonoknak és a háztartással, a
kerttel foglalkozott. Ma is a férjével épített szép, tágas házban él lányával és fiú unokájával.
Hajlott kora ellenére meglepően jól néz ki, mindig nett,
szellemileg friss és viszonylag egészséges. „Csak az öregség
a legnagyobb gondom – mondja. Annyira szeretném csinálni
a dolgokat úgy, mint régen, de már fizikailag nem bírom.
Azért a tésztákat legtöbbször még én csinálom a családnak.” Fényképet mutat dédunokájáról, akit imád és mindig
nagyon vár.
A jeles évfordulón Horváth Sándor polgármester és Horváth Károly jegyző köszöntötték virággal, ajándék kosárral és
Orbán Viktor miniszterelnök Emlék Lapjával, melyen ez áll:
„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti
tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánunk Önnek jó egészséget és további boldog éveket.”
Sok szeretettel kívánunk mi is „Pici” néninek további
nyugalmas, egészséges éveket és sok örömöt szerettei körében.
Kovács Edit
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Horváth Sándor
polgármester

Egy különös levél
Milyen kicsi a világ – mondhatnánk, ha nem a
számítógépek világában élnénk, ha nem lenne
szinte bármi is pillanatok alatt elérhető a világhálón. Azon a levélen azért még is meglepődtünk,
melyet dr. Ruzsicska Máriától kapott szerkesztőségünk. Nem hittük, hogy ez a kis szerény újságunk
még évek múltán is elérhető az interneten. Már
pedig ez történt. Szó szerint idézzük a levelet:

„Tisztelt Seregélyesi Kisbíró Szerkesztősége!
Kedves 1965-ben végzett Diákok!
Pár nappal ezelőtt a szerencsés véletlen jóvoltából ráakadtam a
2015. júniusi számunkban megjelent „Megható, szép találkozó 50
év után” c. cikkükre. Én is meghatottan olvastam a szép tudósítást.
Nagy örömmel olvastam Édesapámról, Ruzsicska Jenőről szóló idézetet is, amiben a korabeli szívvel, lélekkel végzett tevékenységét
méltatta kedves tanítványa. Köszönöm, hogy tudását szeretettel
átadni akaró munkáját nem felejtették el 50 év után sem kedves
diákjai. Kedves Ünneplő Diákok! Biztosan találkoztunk egymással a
seregélyesi községi könyvtárban, mert ott dolgoztam 1961-69 között. Én hoztam létre a szabadpolcos könyvtárat, ahova sok iskolás
és fiatal, valamint a szüleik jártak olvasni, könyveket kölcsönözni.
Több diák szívesen bekapcsolódott a könyvek helyrerakásába is.
Még egyszer nagyon köszönöm, hogy édesapámat is megőrizték
szép emlékezetükben. Én sem felejtem el Önöket!
Jó egészséget és tartalmas életet kívánok Mindnyájuknak. Sok
szeretettel:
dr. Ruzsicska Mária”.
Örömmel tettünk eleget a kérésnek és reméljük, hogy egyszer
lesz alkalmunk a levél írójának megmutatni mennyit fejlődött településünk, amióta Ő és a szülei elköltöztek innét.
-ke-
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Nappali ellátás a seregélyesi
idősek részére
Seregélyesen a régi gyógyszertár épületében működik továbbra is az idősek nappali
ellátása. A szolgáltatás megoldást nyújt a napközbeni tartózkodás, étkezés, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek biztosítására. Az Idősek Klubja az ellátást
igénybe vevők részére szociális, egészségi,
mentális állapotunknak megfelelő, közösségi
szolgáltatásokat szervez szakképzett munkatársak révén. A klubban nem csak idősek, hanem demens (mentálisan sérült) személyek
ellátását is biztosítja az intézmény.
Az igénybevevők számára július 1-jétől lehetővé vált egy tál meleg étel ingyenes elfogyasztása. Gondozóink folyamatosan figyelemmel
kísérik a klubtagok egészségi- és mentális állapotát, segítséget nyújtanak az idősek, valamint
hozzátartozóik számára. 2016. augusztus hónapban tervezzük egyhetes generációs tábor
megrendezését változatos programok szervezésével, a klub tagjai és az alsós korosztály
részvételével.

É L Ő

Ő S Z

Nyugdíjas Klub
zsúfolt tavaszi programjai
Már úgy kezdődött a tavasz, hogy rengeteg meghívást kaptunk. Szinte minden alkalommal meg
kellett osztani, hogy ki hova megy. Mi ennek nagyon örülünk, mert nemcsak a klubnak, hanem Seregélyes hírét is visszük magunkkal.
• A Sárosdi Farkas Gyula Általános Iskola március 18-án Nagy László életmű kiállítást rendezett, melyet klubunk tagjai is megnéztek.
• Meghívást kaptunk az általános iskolától a Költészet Napjára,
ahova Györökné Ilonka ment szavalni, több klub tagunk elkísérte. Ugyanezen a napon volt Nagyvenyimen is a Költészet Napja,
oda Zöleiné Erzsike ment és elismerő oklevéllel tért haza.
• Április 16-ára kaptunk meghívót a Sárosdi Népdalkörök Találkozójára. Nagy vendégszeretet vett körül bennünket. Dalkörünk
csodálatos dal-csokrot adott elő, melyet Emléklappal jutalmaztak.
• Mindjárt a következő napon mentünk Balatonfüredre, az Életet az Éveknek Országos Fesztiváljára szerepelni. Dalkörünk és
citerásaink olyan fergeteges sikert arattak, hogy Díszoklevéllel
jutalmazták őket. A zsűritől külön dicséretet is kaptak. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk.
• Április 24-én volt Nagylókon a Népzenei Együttesek Országos
Minősítője, ahol az Élő Ősz Nyugdíjas Klub és a Ködmön Citera
Zenekar Nagy Imola vezetésével ARANYPÁLMA fokozatot ért

A napközi igénybevétele ingyenes! A személyszállítás igény szerint biztosított az önkormányzat gépjárműjével, mellyel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken nyújtunk
további tájékoztatást.
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Idősek nappali ellátása
8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
Nyitva – hétköznap: 8:00 – 15:30
Személyszállítással érkezés:
9:00, távozás: 14:00

Citerások
és a kórus

Elérhetőségek:
Adamkó Magdolna – 06/30-585-83-01
Pető Tiborné Juliska – 06/30-585-80-37
Intézményi telefon – 06/22-622-056
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•

el. Oklevéllel tértek haza. Köszönjük nekik ezt a csodálatos, igen
magas díjat. Nagy Imolának külön köszönet a felkészítésértAnyák Napja volt a klubban. Színjátszó körünk tagjai köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat. Kedves kis
műsorral készültek, a meglepetést is megszervezték. Hingyiné
Marikát az unokája köszöntötte egy szép versikével és egy csokor virággal, amely minden ünnepeltnek szólt.
Május 4.-e különleges nap volt. Aranylakodalmat ültünk a klubban. Kaltanekker Mihály és felesége Zsófika 50. házassági évfordulóját ünnepeltük együtt. Verssel, virággal, ajándékkal köszöntöttük őket. Készültek ám a lakodalomra finom ebéddel,
rengeteg sütivel, tortával.
Hetedikén volt a falu nap keretében az Érték-Tár-Ház megnyitója, melyen klub tagjaink is részt vettek. Sándorné Magdika mondta a megnyitó verset.
Ezen a napon volt Nagyvenyimen a Pünkösdi Dalos Találkozó is.

természet!” mottóval egy-egy verset vártak tőlünk. Tagjaink közül öten vállalták: Györökné Ica, Sándorné Magdi, Oláhné Marika,
Zöleiné Erzsike és Winklárné Marika. Sikeresek voltak, kiváló minősítést kaptak.
• Sárkeresztúron tej, tojás fesztivál és anyák napi műsor volt. A
dalkörünk ismét nagyon szépen szerepelt, Zöleiné Erzsike pedig
egy anyák napi verset mondott. Kicsit elfáradtunk, de igen jól
éreztük magunkat.
• Az általános iskola végzős diákjainak ballagására kaptunk meghívót. Klubunkat Sándorné Magdika képviselte, aki egy-egy szál
rózsával köszöntötte a két végzős osztályt és osztályfőnöküket.
• Június 24-én az éves munkatervünkben szereplő kiránduláson
voltunk Baján. Mint minden évben két kirándulást terveztünk
idén is. Ebben az évben elsőként Baját választottuk. Az utat menetrendszerinti járatokkal tettük meg, tizenketten. Sok szépet
láttunk. Igénybe vettük a városnéző kisbuszt is, így olyan helyekre is eljutottunk, ahova gyalog biztosan
nem sikerült volna. A közel 40 fokos meleg ellenére szép napunk volt, igazán jól
éreztük magunkat.
A nyugdíjas klub tagjainak nevében kívánok a község minden lakójának szép
nyarat, egészséget, kellemes pihenést,
nyaralást.
Sándor Andrásné Magdi
klubvezető helyettes

•

•

•

•

Már több éven keresztül rendszeresen
meghívást kapunk, ahova dalkörünk
szívesen megy. Igen nagy sikert arattak
most is, a jutalom oklevél.
Május 11.-i klub napunkon a közelgő
Pünkösd ünnepe volt a téma. Mindenki tudott valami (újat) a régi pünkösdi
népszokásokról, az ünnep miben létéről, liturgiájáról. Szép délutánt töltöttünk együtt.
A falu napok keretében főzőverseny
volt a vásártéren. Természetesen mi is
beneveztünk, mint minden évben.
Szabadegyházára voltunk hivatalosak
Népzenei Találkozóra. Igazán jól sikerült a szereplés, utána egy finom ebéddel vendégeltek bennünket. Nagyon ól
éreztük magunkat. Oklevéllel és emléktárggyal tértünk haza.
Elérkezett az idő és Mórra, Irodalmi Találkozóra invitáljanak bennünket, mint
minden évben.”Oh, természet, oh, dicső
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TŰVEL FESTETT
KÉPEK
Kiállításra invitáltak bennünket, a Székesfehérvári
Öreghegyi Közösségi Házba. Mindig öröm egy ilyen
esemény, különösen akkor, ha annak valamiféle kötődése is van községünkhöz. Itt ugyanis Domonkos
Béláné Marika csodálatos goblein képeinek (töredékét) mutatták be. Összesen száz darabot varrt ki
élete során, s ebből most egy folyosón elférő men�nyiséget láthattunk. Különféle témákat, jeleneteket,
életképeket örökítettek meg képei, de többségben
van a virág, a csendélet. Meleg, ugyanakkor visszafogott, nem harsogó színek és aprólékos, finomság
jellemzi munkáit. Kitűnik állatszeretete is, mert kutyusokat, madarakat is előszeretettel munkált ki.
Marika, pedagógus, szakfelügyelő férjével – aki egyébként Seregélyes Díszpolgára – hosszú évekig élt Seregélyes-Szőlőhegyen. A kézimunkázást többször abbahagyta, amikor fájdalmas tragédiák érték
– mint például férje 2005-ben bekövetkezett halála. És hogy miért
kezdte mindig újra, erről maga így ír: „A vigaszért, a színek adta
szépségért, a képek kialakulásáért, a kézimunka öröméért kezdtem
mindig újra. A magány okozta űrön, az egyedülléten lendített át a
sok csodás munka.”

A gobleint már a polgári iskolában
megkedvelte, de sokat horgolt, kötött, hímzett is (kalocsait, szűr mintát, erdélyi írásost, stb). 1995 óta az
öreghegyi nyugdíjas klub tagja, ahol
nagyon jól érzi magát, a sok közös
program kapcsán barátokra lelt és
segítik egymást.
Legbüszkébb a legnagyobb méretű goblein képére, melynek címe:
„Emberpár a szélviharban”. Erről azt vallja: „ Így álltam én is, időnként megküzdve a viharos időkkel, de keresve a derűt, az örömforrást, tűvel és fonallal „festve” , a goblein képeket készítve.”
A kiállítás megtekintésekor csodálattal hallgattuk Marika lelkesedését, szép beszédét, szellemi frissességét, mozgását, most is nagy
tenni akarását. Ez a csodálat korának is szólt, nem akartuk elhinni,
hogy immár 88 éves. Isten éltesse még sok éven át!
Aki nem látta ezt a kiállítást, semmiről sem maradt le, hiszen
a Seregélyesi Falu Napok keretében május 7-én megnyílt ÉrtékTár-Házban volt alkalma megcsodálni mindezeket, illetve bármikor
megtekinthető, hiszen a régi óvoda épületében a kiállítások ezentúl
állandóak. És folyamatosan bővülnek.
Marika hatvankét goblein képét a falunak ajándékozta. Köszönjük
és ígérjük, hogy megbecsüljük, vigyázni fogunk rá, emlékezve mindig
szeretett készítőjére.
Kovács Edit

Születésnapi köszöntés
az Aranyeső Nyugdíjas Klubban
Nyolcvan éves születésnapokat ünnepeltünk: Gelencsér Istvánné
Terikét és Király Istvánné Annuskát a klubunkban köszöntöttük szeretettel. Finom ebéddel, tortával, virággal kedveskedtünk az ünnepelteknek – jó egészséget kívánva az elkövetkező időkre is.
Klubtagunkat özv. Kondor Istvánné Mariska nénit a Fejér megyei
Hírlap munkatársai is felkeresték a Sárosdi Szociális Otthonban. Riportot készítettek vele és két lapszámban is megjelentették. Mariska néni betöltötte a 92. életévét. Rendezvényeken a mai napig fellép,
énekkel, verssel szórakoztatja a hallgatóságot, mindenki örömére.
Az egyik rendezvényen Lackfi János költő egy szép versét szavalta
el. A költő a saját honlapján köszönte meg Mariska néninek a vers
előadását. Szerepléseit mi is megköszönjük és jó egészséget, szép
napokat kívánunk neki.
Ambrus Ferencné
klubvezető
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Tisztelt Ingatlanhasználók!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek!

Vadásztársaság tájékoztatója
seregélyesi lakosok részére

Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb lépésként meghatározásra került az állami közfeladat
és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a tevékenységek megszervezésében.
Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV
Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, kintlévőségek kezelése is.
A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak közszolgáltatási
díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények
felé. A díj számlázására kizárólag az NHKV Zrt. jogosult.
Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették a díjat, már
eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem
kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult
szervezet informatikai fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan
ideig a számlák nem kerülnek kiküldésre.
Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik,
hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben mielőbb
folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a
havi és negyedéves számlák továbbiakban ne késsenek, megelőzve
ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését.
Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV
Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a további teendőkkel kapcsolatban.
Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben
és időszakok szerint történik.
Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, mozgatási, edényjavítási
díjak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgáltatások az informatikai átállást követően –az elmaradt hónapokkal
egy összegben - kerülnek kiszámlázásra.
Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket!

A jelenlegi Seregélyes- és Vidéke Vadásztársaság) 2007 óta
működik eredményesen, jó kapcsolatban a földtulajdonosokkal. A vadásztársaság a település rendezvényein a mai napig
támogató jelleggel vesz részt, és a jövőben is támogatni fogja
azokat. A vadásztársaság a lehetőségeihez képest a települést
támogatja az önkormányzat testületével egyeztetve, hogy éppen mire van szüksége.
A vadásztársaság nagy hangsúlyt fordít a vadkár megelőzésére, ami nem kis feladatot és költséget jelent számára. Jogilag
a földtulajdonosnak is 50%-ot fel kell vállalnia a vadkár megelőzése érdekében. A vadásztársaság működése óta a vadkárt
megoldja, és a jövőben is így tervezi.
Szeretném felhívni a földtulajdonosok figyelmét, hogy vadásztársaságunk mindezidáig jól és eredményesen működött. Munkánkat az Országos Vadászkamara többször is jutalmazta, 2014ben a Nádasdy Emlék-éremmel is kitűntette társaságunkat.
Most az elkövetkező 20 évre köthetnek szerződést a tulajdonosok. Kérjük, ezt a döntést jól fontolják meg, és támogassák továbbra is vadásztársaságunkat.
Amennyiben vadásztársaságunkkal kívánnak szerződét kötni az elkövetkezendő időszakra, ami 2037-ig szól, abban az
esetben a Seregélyes- és Vidéke Vadásztársaság hozzá fog járulni anyagiakban a mezőőr munkabéréhez, ha az önkormányzat főállásban mezőőrt foglalkoztat.
A jelenlegi földtulajdonosi közösségnek a vadászati bérleti díjat 2007 óta pontosan fizetjük, melyet a szerződés szerint csak
a földutak karbantartására lehetne fordítania. Amennyiben a
vadásztársaság bizalmat kap a földközösségi gyűlésen, abban az
esetben a külterületeken a mezőgazdasági utak egyszeri rendbe
tételét elvégezteti a társaságunk. A vadásztársaság azt tapasztalta az elmúlt években, hogy a földtulajdonosi közösség nem
a szerződésben leírtak alapján használta fel a bérleti díjat (amit
földutak karbantartására kellett volna felhasználnia).
A Megyei Vadász Szövetség által ismertetett vadgazdálkodási terv alapján az apróvadas területek vonatkozásában társaságunk a megyében működő 76 vadásztársaság közül az elsők
között van.
Ezen tájékoztatás alapján reméljük, hogy a földtulajdonosi
gyűlés támogatja további eredményes működésünket.
A vadásztársaság még mindig lehetőséget ad tagfelvételre,
ahol a helyi lakosok előnyben részesülnek.
Köszönettel:
Penzer József
Vt. elnöke

Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft.
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Vöröskereszt HÍREK
2016.04.01. Tisztújító gyűlést tartottunk, melyen beszámoltunk
az elmúlt 4 év munkájáról, és megválasztottuk az új vezetőséget.
A Községi Vöröskereszt elnökének a tagság egyhangúlag
Mohari Istvánnét, a Községi Vöröskereszt titkárának egyhangúlag Borsodi Gyöngyit választotta. Ezt követően megyei küldöttnek szintén egyhangúlag Mohari Istvánnét választották meg. Az új vezetőség ismertette az elkövetkező 4 év
munka tervét, programját.
2016.05.12. A Megyei Vöröskereszt tisztújító gyűlésén vett
részt Mohari Istvánné és Kákonyi Gabriella az elmúlt 4 év községünk megyei küldöttei. A választási szabályok értelmében a
tagságunk létszáma alapján az elkövetkező 4 évre már csak 1 fő

küldöttet lehet választani, így a helyi választás alapján Mohari Istvánnét elfogadták a következő 4 évre Seregélyes
küldöttének. Ugyan ezen a napon választották meg a megyei
területi vezetők a megyei területi elnökét, mely tisztségre a következő 4 évre Mohari Istvánnét jelölték és választották.
2016.05.14. A falunapi rendezvényen szűrővizsgálattal vettünk
részt, melyet 17 –en vettek igénybe.
2016.01.25- én a Magyar Vöröskereszt pályázati felhívást tett
közzé véradás szervezés témakörben, mely pályázatra jelentkeztünk, és nyertünk, Borsodi Gyöngyi községi titkárunk pályázati anyaga alapján. KÖSZÖNJÜK a munkáját.
2016.05.28. Az Arév Nyugdíjas Klub meghívására, a megyei vöröskereszt támogatásával szűrővizsgálatot végzett Mohari Istvánné
az Építők Napján. A szűrővizsgálaton 33 fő vett részt.
2016.06.11. Ismét megrendezésre került a Kristály Pres�szóval közös nyári UTCABÁL. A rossz idő ellenére is nagyon jó
hangulatban telt el az este. Itt is szeretném megköszönni Szőke
Fanninak, Salabert Marcinak a Laguna táncosainak a remek bemutatót, amit már nagyon vártunk, a gyerekekkel együtt. A
továbbiakban nyertest köszönthettünk a limbó versenyen
egy fiú személyében, valamint a június szépe választás győz-
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VÉRADÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE
Több alakalommal megrendeztük a Magyar
Vöröskereszt által meghirdetett, és elnyert pályázat VTA-1/2016 „Jó tettért, jót kapsz cserébe!”, véradás népszerűsítéséről szóló programjainkat. A programok az egészségfejlesztés,
prevenció, szűrővizsgálatok előnyeinek a központba helyezésével kerültek megrendezésre.
A szakmai és társadalmi csopor¬tosulásoknak, továbbá az
egészségügyi dolgozóknak különleges felelőssége, hogy közvetítsenek a társadalom érdekcsoportjai között az egészség
előmoz¬dítása érdekében. Az egészségfejlesztési stratégiákat és
programokat az egyes országok és régiók helyi igényeihez, lehetőségeihez kell igazítani, azoknak figyelembe kell venniük az
eltérő társadalmi, kulturális és gazdasági rendsze¬reit.
Az első csoport: az általános iskola keretén belül rendeztük
július 7-én, a 7-8 osztályosok körében, melyen 40 tanuló vett
részt. Az előadás első része egyfajta tájékoztatást adott az egészség és a véradás közötti kapcsolat kifejtéséről (egészségfejlesztés, prevenció, szűrővizsgálat), majd második fele egy interaktív
beszélgetéssé alakult át, melyben felmérhettük a tanulók ismereteit, valamint az elsajátított tudás birtokában későbbi véradási
szándékukról meséltek. Ez egyfajta információgyűjtés is nekünk,
szervezőknek is, hogy a jövőben mire is fektessünk nagyobb
hangsúlyt a véradók tájékoztatásában.
A második csoport: a szakiskolás tanulók körében valósult
meg június 6-án, ahol 75 tanuló vett részt. Természetesen ké-

pességeikhez képest bővebb tájékoztatás keretében, hiszen ők
azok, akik számára mindezt igen vonzóvá kell tenni, és mint első
véradók, a bennük lévő kérdéseket maximálisan meg kell válaszolnunk.
A harmadik és a negyedik: célcsoport a lakosság, melyet
véradással egybekötve rendeztünk meg június.25-én. Itt kifejezetten nagy szerepe volt az egészségmegőrzésnek, különböző szűrővizsgálatoknak. Két turnusban megrendezett előadáson vett
részt a 71 jelenlévő.
A program zárását tekintve levonhatjuk azt a következtetést,
hogy sikeres kezdeményezés volt a véradás népszerűsítése, ezzel
is növelve a véradók aktív létszámát.
Borsodi Gyöngyi
a pályázat készítője, a községi vöröskereszt titkára

teseinek. A fiúk közül 11- en jelentkeztek és nagyon szoros
küzdelemmel Zsetnyai Dávid, a lányok közül 5 jelentkezőből toronymagasan Németh Brigitta nyert meg.
Nagyon sok, és hálás köszönet illeti meg községünk lakóit, akik adományaikkal, felajánlásaikkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez. Külön köszönet a MELÓDIA
CUKRÁSZDÁNAK a királyi tortákért, és NAGY LÁSZLÓNÉ KATIKÁNAK aki a királynői koronát készítette, nagyon
szép és egyedi kézimunkával.
Nagy sikere volt még Mohamed Fatima koncertjének is. A
tombola bevétele idén 43.000 Ft volt.
Továbbá köszönet a szervezőknek, segítőknek, akik munkája nélkül nem jöhetett volna létre ez a remek buli.
2016.06.25. Véradás volt lakossági szűrő vizsgálatokkal, és a véradást népszerűsítő előadással.
A véradók száma: 24, a teljes létszám a rendezvényen: 71 fő volt.
Köszönjük az eddigi ruha és egyéb felajánlásokat, továbbra is a
Bethlen Gábor utcai Gondozó Központban lehet leadni, hétköznapokon: 8-14 óráig.
További programjainkról szórólapon, és a közösségi oldalakon
tájékoztatjuk önöket.
Községi vöröskereszttel kapcsolatban hívható: Mohari Istvánné
Tel.: (30) 972-4228
Mohari Istvánné
vöröskereszt elnök
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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ÓVODAI
HÍREK
Tavaszi zsongás az óvodában
A tavasz évről-évre eseménydús hónap a seregélyesi Hétszínvirág Baptista
Óvodában.
Így történt ez most is, a gyerekek
számtalan vidám, örömteli és új ismerettel gazdagító programon vettek
részt.
Jótékonysági rendezvényünkön a legkisebbeket kivéve minden csoportunk
fellépett valamilyen színpadi produkcióval. FABULA színjátszó körünk, akik
elnyerték a Regisztrált Nemzeti Te-

Fotó: Csizmadia Péter
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hetségpont címet Devecseri Gábor Hárman egy
szoknyában című darabját
adták elő nagy sikerrel,
az előadásba bevontuk a
Művelődési Ház Színjátszó körét is.
Ezúton is köszönjük az
érdeklődést, és a résztvevők támogatását!
Gyermekeink kirándulásra indultak. Korosztálytól függően az ovisok lovagi tornán vettek részt a Dinnyési Várparkba, jártak a Veszprémi Állatkertben, nagycsoportosainkat óvónőik elvitték a budapesti
Természettudományi Múzeumba, majd a Nagycirkusz „Atlantisz gyermekei” c. vízi cirkuszi showját csodálhatták meg a gyerekek.
Évek óta szoros kapcsolatot tartunk Fenyvesi Lászlóval a Madártani Egyesület elnökével, az idén is ellátogattunk hozzá madárgyűrűzésre, a gyermekek ismét sok élménnyel gazdagodtak.
Ezúton szeretnénk megköszönni Horváth Péter képviselő úrnak,
hogy a kirándulások
szervezéséhez anyagilag hozzájárult.
Óvodánk előkertjének parkosításában
az önkormányzat az
ágyások és virágládák
elkészítésével, Heiter
István és a szülők virágokkal
nyújtottak
segítséget, az „Egy
gyermek egy virág” akciónk során.
Májusban lezajlottak az Anyák Napi és
évzáró
ünnepségek,
majd nagycsoportosainkat egy meghitt
rendezvényen tánccal,
mesével, énekkel búÓVODAI HÍREK
Szőlőhegyi évzáró

csúztattuk. Közös ballagási ünnepség keretében a gyerekek is elköszöntek dajka néniktől és itt maradó társaiktól.
Mindezeken túl, a gyerekeknek ebben az évben öt alkalommal nyílt
lehetőségük óvodánkban fellépő színjátszók produkcióit megnézni.
Nagycsoportosaink a Pelikán terem gyermekbérleti előadásain is
részt vettek, az Imre Sándor Baptista Színház mesejátékait, és a Kákics együttes koncertjét is láthatták. Néptánc Tehetség-műhelyeseink
nagy sikerrel léptek fel az iskola által szervezett néptánc találkozón.
Mint ahogy a Fejér Megyei Hírlapban is megjelent, a seregélyesi
ovi az a hely, ahol a gyermeknap egy hétig is eltart.
A gyermekhéti programok sorát hatalmas ugráló-vár nyitotta,
amibe egyszerre akár egy csoportnyi kisgyerek is belefért.
A Pata és Mancs Terápiás és Oktatási Egyesület kutyafelvezetői bemutató foglalkozást tartottak terápiás kutyáikkal. A kutyás játszóház és
bemutató program minden kisgyermek számára nagy örömöt jelentett.
A hét záró eseményeként a Székesfehérvári Rendőrkapitányság
rendőrei, és a Székesfehérvári Katasztrófavédelem tűzoltói az óvoda udvarán mutatták be technikai eszközeiket, amiket a gyerekek
nagy örömmel próbáltak ki.
Utolsó programunkként az idei nevelési évben, a gyerekek nagy
örömére ellátogattunk Alsóörsre, a Harley Davidson találkozóra. Itt
ők voltak a legkisebb „szelíd motorosok”. A buszköltséget fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat biztosította. A gyerekek sok élménnyel és sok ajándékkal tértek haza.
Zölei Józsefné

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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ALSÓS
HÍREK
A 2. félévben is sok programunk, versenyünk volt.
Február 9-én Szemere Gyula területi helyesírási versenyen vettünk részt két tanulóval: Buza Júlia (4.a), Rétfalvi Norina (4.b)- mindketten továbbjutottak a megyei versenyre, ahol 1. és 2. helyezést
értek el.
Március 16-án Iskolai szavalóversenyt tartottunk. 47 tanuló verset
tanult és adta elő ünnepélyes keretek között.
1. osztály
2. osztály
1. Gyenge Laura 1.b
1. Szalai Roland László
2. Sándor Luca 1.a
2. Szentes Dániel
3. Szalay- Dunai Márk 1.a
3. Somogyi Alíz
Különdíj: Szalay József 1. b
3.osztály
4.osztály
1. Fehér Barnabás László 3. b 1. Rétfalvi Norina 4.b
2. Kálmán Kristóf 3. b
2. Horváth Anna Ibolya 4.a
3 Szalay TÍmea 3. a
3. Fekete Nóra 4. b
Különdíj: Horváth Kata 4. a
• 17-én területi szavalóversenyre vittük SNI-s és BTM-es tanulóinkat Sárosdra, a Farkas Gyula Napokra.
1. Füle Maja 1.a ,
2. Bernáth Bendegúz 2.a,		
Pintér Máté Menyhárt Szilvia 4.b
• 21-én J – LY helyesírási versenyt rendeztünk 2. osztályosainknak:
1. Abineri Ákos Dániel,
2. Németh Vivien,
3. Werner Ádám Viktor
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• 22-én Országos Bibliaismereti csapatversenyre utaztunk Kótajra. Alsós csapatunk 1. helyezést ért el: Csörgei Lara Fanni, Felföldi Lili Dorka, Buza István, Kálmán Kristóf.
• 23-án Országos Baptista Szavalóversenyre, Petőfibányára vittünk két tanulót, Fehér Barnabást és Szalay Józsefet, aki különdíjas lett.
• Meseszép mesekép- Országos meseíró- és illusztráló pályázatra
(Kölcsey Ferenc Ált. Isk.,Törökszentmiklós) 3 tanuló meséjét és
hozzá készített rajzát küldtük be: Csanádi Gréta, Hollósi Sára,
Szalay Tímea (3.a). Oklevelet, ajándékkönyvet kaptak munkájukért.
• Április 4-én iskolai matematikaversenyünkön 49 tanuló vett
részt.
1 osztály:
2. osztály:
1.Szalay Dunai Márk
1. Abineri Ákos Dániel
Szalay József
2. Heiter Lotti
2. Besze Liliána Hanna
3.Vörös Nóra
3. Szalai Roland
3. osztály
4. osztály
1. Somogyi Richard
1. Buza Júlia
2. Felföldi Lili
2.Tamton László
3. Fellner Zsombor
3. Rétfalvi Norina
Raffer Dominik Imre
• A 3. és 4. évfolyam legjobbjai bejutottak a Triáda matematikaversenyre, ahol Búza Júlia 2., Somogyi Richárd 3. lett.
• 18-án körzeti szövegértési versenyre utaztak tanulóink Kálozra.
1. kategória
2. kategória
2. Pinke Lilla
1. Dancsa Marcell
3. kategória
1. Hornyák Tibor
5. Kállai Levente		 2. Pintér Máté		
• Reguly Antal nyomán helyesírási verseny volt 4. osztályosoknak
és felső tagozatosoknak. Tanulóink nagyon szép eredményeket
értek el.
1. Buza Júlia,		 2. Rétfalvi Norina
3. Fekete Nóra
• 22-én „Indulj el egy úton” verseny döntője tartotta lázban diákjainkat.
1.hely: Buza Júlia, Horváth Nóra, Pinke Lilla, Madarász Zsófia
2. hely: Horváth Kata, Kustán Kata, Szalai Kíra, Tamton László
3. hely: Buza István, Fellner Zsombor, Kálmán Kristóf,Vidovics Jázmin
• Májusban az Iskolahéten változatos programokon vettünk részt.
Dr. Keresztesi Márk fül-orr-gégész tartott interaktív előadást.
Szabó Balázs Gospel énekes koncertjén vettünk részt. Rejtvényfejtő versenyt, rajz csapatversenyt és bibliaismereti versenyt
rendeztünk. Ezen 7 vidéki és 8 helyi csapat vetélkedett.

ALSÓS HÍREK
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Szemetes szemétség
Ilyen és ehhez hasonló látvány fogadott néhány földtulajdonost
Seregélyes határában. Valakik oda borogatták le szemeteiket, amelyekben környezetszennyező, el nem bomló, veszélyes hulladék is
van (elem, műanyag, fém, palack, üveg, stb). Amikor a fotókat kinagyítottuk, tökéletesen olvashatók a nevek és címek is, kinek
a bank kivonatai, villanyszámlái,
csomagoló anyagai vannak közöttük. A meglepő az, hogy a
seregélyesi címzettek mellett
még úrhidai tulajdonos is található. Hát még ők is Seregélyesre hordják a szemetüket? Községünk jegyzője intézkedett az
ügyben.
–ke-

Közúti elsősegélynyújtás,
oktatás gépjárművezetéshez
• 13-án tánctalálkozón gyönyörködhettünk a tánccsoportok fergeteges produkcióiban.
• Nyílt tanítási órákat tartottunk.
• A Vörösmarty Könyvtár Csukás István 80. születésnapja alkalmából olvasásversenyt hirdetett meg. 3 fős csapatunkkal (Hollósi
Sára, Somogyi Richárd, Szalay Tímea) bejutottunk a legjobb 20
csapat közé.
• Júniusban elérkezett a tanulmányi kirándulások ideje. Minden kiránduló rengeteg élménnyel, ismerettel tért haza.
• A tanév során több mint 20 tanulónk járt tollaslabda, illetve
kempó edzésre és vett részt versenyeken.
Ebben az évben is több alkalommal érkeztek hozzánk vendégek,
előadók, akik sokszínű beszámolókat, bemutatókat tartottak számunkra. A versenyzőknek gratulálunk. Sokat dolgoztak diákok, felkészítőik egyaránt. Most következzék a jól megérdemelt pihenés!
Minden tanítványunknak és szüleiknek is kellemes, balesetmentes
nyári kikapcsolódást kívánunk!
Tanító nénik
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Jelentkezni:
Mohari Istvánné Tel.: (30) 972-4228 és
Borsodi Gyöngyi Tel.: (20) 323-8332
számon lehet.
Feltétel: betöltött 14 életév
Költségek: tanfolyamdíj:10.000 / tízezer/ Ft/fő,
melyet számla ellenében
a tanfolyamon kell befizetni.
Vizsgadíj: 6.850 Ft,
melyet csekken kell
befizetni
a vizsga időpontjáig.
Tanfolyamok indítása
folyamatos!

ALSÓS HÍREK – ÖNKORMÁNYZAT
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A humán munkaközösség
hírei
A sárkeresztúri Bella István – szavalóversenyről Kiss Viktória
6.b, Puszta Klaudia 6.b, Marosán Melinda 5.a, Molnár Laura 7.a, Sudár
Virág 8.a jutott tovább a Ciszterci Szent István Gimnáziumba megrendezett megyei fordulóra, amely április 9-én volt. Itt Molnár Laura
7.a első, Puszta Klaudia 6.b második lett. Gratulálunk!
Március 18-án részt vettünk a sárosdi Farkas Gyula Napok szavalóversenyén.
Verset az idén a haza, hazafiasság témaköréből kellett választani. A
következő eredményt értük el:
I.
Marosán Melinda 5. a
II.
Tury-Nagy Levente 5. a
I.
Kiss Viktória 6. b
II.
Puszta Klaudia 6. b
II.
Molnár Laura 7. a
III.
Bolye Eszter 7. a
I.
Sudár Virág 8. a
Március végéig megírta, elküldtük Metykó Bettina (6. a) rajzos
meséjét egy meseíró és illusztráló pályázatra, melyet a törökszentmiklósi Baptista Kölcsey Ferenc Általános Iskola írt ki „Meseszép mesekép” címmel. Bettina könyvjutalomban részesült.
Március 19-én volt a megyei Simonyi Zsigmond helyesírási verseny a Szent Imre Általános Iskolában, Székesfehérváron.
Hollósi Zsófia 5. b pontazonossággal első lett, de 2 héttel az országos verseny előtt tudta csak meg, hogy ő mehet az országos helyesírási versenyre, mely május 28-án volt az ELTE-n. 34 tanuló közül a
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15. helyezést érte el. Szívből gratulálunk neki és felkészítő tanárának,
Stanicsek Szilviának!
Március 23-án a petőfibányai Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola országos szavalóversenyt hirdetett.
Téma: a madarak volt.
Iskolánkat Szalay József 1. b, Fehér Barnabás 3. b, Kiss Viktória 6. b,
Sudár Virág 8. a képviselte.
Szalay Józsika különdíjas, Kiss Viki és Sudár Virág első helyezést
ért el.
Április 11-én hagyományainkhoz híven megtartottuk a Költészet Napját az ÉLŐ ŐSZ nyugdíjas klubbal közösen. Meghívott
vendégünk Pallag Zoltán író, költő volt, egykori tanítványunk.
Április 18-án a kálozi Szent István Általános Iskola szövegértő versenyt hirdetett a normál általános iskola 4-8. osztályig,
a BTMN-es, SNI-s gyerekeknek is.
Eredmények:
II.
Pinke Lilla 4. a
II.
Marosán Melinda 5.a
III.
Hollósi Zsófia 5. b
I.
Palló Barnabás 6. b
II.
Veszprémi Dorka 7. b
II.
Varsányi András 8. b
BTM-n
1.
Takács Richárd 5. b
3.
Dvéri Zsófia 5. a
SNI
3.
Tóth Bettina 5. b
2.
Major Katinka 7. b
Április 20-án szintén hagyományainkhoz híven megrendeztük
szokásos földrajzi nevek helyesírási versenyét. Reguly Antal nyomában… címmel, a 4. 5. 6. évfolyamos tanulóknak.

FELSŐS HÍREK
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A 4. a osztályos Búza Júlia és Marosán Melinda 5. a első lett, II.
Rétfalvi Norina 4. b, Hollósi Zsófia 5. b, III. Németh Zsófia 5. b és
Fekete Nóra 4. a, Dvéri Zsolt 6. b. Tanítványaink versenyen kívül, de
díjazva szerepeltek.
Május első hetében az ISKOLAHÉTEN játékos nyelvi délutánt
szerveztünk diákjainknak. (Fele sem igaz, Activity, regényismereti
verseny az 5. évfolyam számára a Macskák társasága c. könyvből.)
Május végén a 2 hetedikes osztály Erdélyben járt a HATÁRTALANUL! pályázat keretében.
Júniusban kirándultunk, készültünk a ballagásra.
Így felsorolva is sok versenyen voltunk. DE! Minden megmérettetést, versenyt körültekintő, nehéz felkészítés előz meg. Köszönöm
kollégáimnak a lelkesedést, a plusz munkát, a sok-sok hétvégét, hiszen a versenyek nagy része péntek délután, vagy szombaton volt.
Jó pihenést kívánok tanárnak, diáknak egyaránt!
Szászi Béláné
munkaközösség vezető

Határtalanul Erdélyben
Iskolánk immár 4. alkalommal vett részt a Határtalanul program keretében tanulmányi kiránduláson.
A programot hosszas előkészítő munka előzte meg. 2016. május
26-án 5 óra körül gyülekeztünk az iskola előtt, 48 tanuló és tanár
indult útnak. Hosszú buszozás után Ártándnál léptük át a határt,
majd Nagyváradon volt az első megállónk. Megnéztük a város
nevezetességeit, a Holdas-templom tetszett nekünk a legjobban. A
következő megállunk Csucsán volt, ahol Ady és Csinszka egykori
lakóházát is megtekintettük. Aztán meg sem álltunk Torockóig, ahol
a szállásunk volt. Este nagyon finom vacsorát kaptunk Marika néni
éttermében. A szállásunk nagyon jó volt, egyetlen problémánk az
volt, hogy nem volt wifi.
2. napi programunkban Kolozsvár és a tordai sóbánya
szerepelt. Mindent alaposan megnéztünk, koszorúztunk a Házsongárdi-temetőben. Este ellátogattunk Torockón a Kis Szent Teréz
Gyermekotthonba, ahol hátrányos helyzetű gyerekek élnek. Ajándékot vittünk nekik, sokat játszottunk és beszélgettünk.
3. nap A reggeli
után meg sem álltunk Szovátáig, ahol
a Medve-tavat néztük meg, illetve Áprily
Lajos szülőházánál Csiki Zoltán bácsi beszélt
nekünk a költő életéről.
Utána Farkaslakán Tamási Áron sírjánál koszorúztunk. Rövid utazás után Szejkefürdőre
mentünk, a 15 székely
kapun átsétálva utunk
Orbán Balázs sírjához
vezetett. Közben Korondon volt egy kis
lehetőségünk a vásárlásra.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

4. nap Hajnali öt órakor indult a csapat egy része, hogy
megmássza a Székelykő 1128 méter magas csúcsát. Erről a teljesítményről mindenki oklevelet is kapott. A többi tanuló
pedig a Néprajzi Múzeum kincseit nézte meg. Aztán ismét következett egy több mint 500 km-es utazás Seregélyesig. Útközben
még megálltunk a körösfői és a bánffyhunyadi templomnál. Nagyon
fáradtan, az esti órákban érkeztünk meg az iskola elé, ahol szüleink
vártak ránk.
De ezzel még nem ért véget a program. A következő napokban
faliújságot készítettünk, vetélkedtünk, illetve beszámolót tartottunk
az iskola többi diákjának.
Ez az élmény biztosan felejthetetlen volt mindannyiunknak.
Az utazást az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő támogatta.
							
7. évfolyam tanulói nevében:
Deák Dorina, Bolye Eszter, Kovács Réka, Horváth Orsi
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tánccsoportjai mutatkoztak be nekünk. Fergeteges délutánt tölthettünk együtt.
Március 15. Ünnepi műsor készült a nemzeti ünnepünk alkalmából.
A drámások sokat küszködtek, ugyanis éppen egy nagy betegség
hullám érte el a gyerekeket. Alig tudták színpadra állítani a műsorukat. Dvéri Zsolt lázasan, hangszálgyulladással, de helytállt, összejött.
Szép, és emelkedett volt.

Mint minden tanév, az idei is sok megoldatlannak tűnő gonddal, problémával várt bennünket.
Gitártanárunk elment, új jött helyette Németh
Miklós személyében, akit hamar megszerettek a
Április 15. Kamarazenei találkozó
gyerekek. A néptánc tanszakon is személyi váltoTizenhárom éve megrendezésre kerülő hagyományos rendezvézás történt. Bekapcsolódott a munkánkba Marton nyünk. Mivel a tavalyi évben rengetegen voltak, több mint 70 előadó,
az idén sajnálattal ugyan, de nem fogadtunk 30- 40 produkciónál
János tánctanár.
Az őszi időszak a szokások kialakításával, órarendek egymáshoz
igazításával telt. Az első nagyobb esemény a tökfaragó délutánunk
volt. Nagyon készültek rá a gyerekek. Félelmetes tökfejek születtek. Kiss Viktória 6.b osztályos tanuló alkotása tetszett leginkább a
zsűrinek.
Októberben a drámások megemlékeztek nemzeti ünnepünkről.
Igényes színpadi előadásban volt részünk.
Karácsonykor hangversenyt rendeztünk a hangszeren tanuló diákok közreműködésével. Itt előadhatták a félévben megtanult kedvenc zeneműveiket. Ez mindig felemelő, ünnepi hangulatú, meghitt
délután. Utána szeretetvendégség volt.

többet. Hangulatos, kedves, muzsikálással eltöltött, versenyek izgalma nélküli, bemutató jellegű rendezvény volt. A legnagyobb közönségsikert a móri gitár együttes aratta. Nyolc kalapos, gitáros fiatal,
modern zenét játszva- bravúros volt. Felkészítő tanáruk: Horváth
Dávid gitár tanár./Mór, Székesfehérvár, Csákvár, Enying, Sárkeresztes,
Aba, Polgárdi, Sárosd részvételével./
Április 22.Andor Ilona Ének- zenei Általános Iskola- zenei vetélkedő:
Az országos versenyt, idén először rendezték meg. Nagyon színvonalas volt, jól éreztük magunkat. Igen sokoldalú felkészülést igényelt. Sosem fogjuk felvenni a versenyt a heti 5-6- énekórás iskolákkal,
de próbálkozunk, tanulunk, igyekszünk. Hátha jobb helyezést tudunk
elérni az idei harmadiknál.. A megmérettetésen Kiss Viktória, Puszta
Kludia, Molnár Laura, Penzer Flóra és Hollósi Sára vettek részt.

Február 27. Farsangbúcsúztató tánctalálkozó
15 résztvevő csoporttal.

Május 13.Tánctalálkozó

A szombati nap ellenére alig voltak a község lakosai közül. Magas
színvonalú programot a hozzátartozók, ismerősök, barátok nézték
meg. A művelődési ház csordultig volt emberrel. Köszönök minden segítséget, hiszen a vendéglátás zökkenőmentesen zajlott. Az
ideérkező táncosok nagyon elégedettek voltak a körülményekkel:
színpad, technika, öltözők, mosdók stb… Javarészt, Marton János

Hagyományos rendezvény a művészeti tagozat létrejötte óta.
Tizenkét fellépő csoporttal. Sok segítséget kaptunk a község önkormányzatától. Langallót süttettek a táncosoknak, volt szendvics, a
szülők házi süteményt hoztak. A szervezésben a tánctanárok, szülők
hozzáállását szeretném kiemelni. Itt több kollégát is láttam már a
nézők között. /Beloiannisz, Dég, Lajoskomárom, Seregélyes, Székesfehérvár, Enying csoportjai táncoltak/ Ami a rendezvény fő vonzereje: a felszabadult, jókedvű tánc, mert nem verseny, hanem bemutató.

Május 21. „Húzd keresztül” minősítő
néptáncverseny Székesfehérváron
Harmadik éve veszünk részt a versenyen. Évről- évre előkelőbb a helyezésünk. Ezen a rendezvényen minden táncos részt
vett. Új szoknyákat varrattunk a nagyobbaknak. Még teljesen nincsenek készen, de a célnak megfeleltek. Majd jövőre felcsipkézzük, alakítgatjuk.
Nagy büszkeségünkre a Seregélyesi Gyöngyszemek- legkisebbek
Arany, a nagyobbak – Pendely, Rokolya- közös produkciója Ezüstminősítést kapott a szakmai zsűritől. A verseny egész nap zajlott
- igen fárasztó volt. A szünetekben kézműveskedtek a gyerekek,
volt táncház, népi játékok. Nagy élmény volt. Sok család kísérte el a
gyerekét, és tölthették együtt a napot egészen estig.
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Év vége. Vizsgák. Kiemelkedő teljesítményt hallhattunk a zenészektől, zongoristák, gitárosok sokat fejlődtek. A kézművesek is
megtalálták azt a technikát, mellyel szívesen foglalkoznának a továbbiakban. A művészeti tagozatra járó gyerekek minden iskolai és
községi rendezvényen szerepelnek, ha kell. Idősek napja, kiállítások
megnyitója, Értékek tárháza, idősek napközi otthona, anyák napja,
költészet napja és egyebek.
Az idei évben több koncertet is láthattunk a szeretetszolgálat jóvoltából. Ez inspirációként is fontos, és élményként sem elhanyagolható. Kiváló kezdeményezés. Köszönjük!
A drámás gyerekek aktívan részt vesznek a nyári szabadtéri produkcióban immár másodszor.Tavaly a Pál utcai fiúkat adták elő négy alkalommal - nagy sikerrel. Az idén a Lúdas Matyit. Izgulunk az összművészeti
alkotás sikeréért. Büszkék vagyunk Dvéri Zsoltra, aki másodszor kapott
főszerepet. Penzer Patrik úgyszintén jeleskedik idén is.
A nyári alkotótábort Karkóné Lukácsy Marianna, a tánctábort Pápainé Csehák Andrea fogja vezetni.
Munkával, rendezvényekkel teli évet tudhatunk magunk mögött.
Büszkék lehetünk a tagozatra járó gyermekekre. Köszönet a szülőknek a sok segítségért, türelemért, buzdításért, megértésért. Köszönet
Nagy Istvánnak, aki minden rendezvényünkön
ott volt és a hangosítást
profi módon szolgáltatta.
És végre itt a nyár, a jól
megérdemelt pihenés
időszaka. Tegyük meg,
hogy
szeptemberben
újult erővel, lelkesedéssel álljunk neki az új tanévnek.
Mogyorósi Gyöngyi
művészeti tagozat
vezetője

Egy kis tollas – a teljesség
igénye nélkül
Ebben a félévben ugyancsak remek eredményeket könyvelhettek
el a seregélyesi tollaslabdások. Bár a szegedi diákolimpiáról „csak”
hárman térek haza éremmel, Szalai Kíra II, Zsuppán András II. és
Deák Barnabás III. lett, de többen is voltak, akik épp csak lemaradtak
a dobogóról, illetve szépen helytálltak.Többek között Helbig Nick 5.
lett, Károlyi Napsugár 6. helyen végzett, Deák Dorina 8.
A Magyar Bajnokságon azonban már Deák Barnabás a korosztályában, az U15-ösöknél egyéniben és párosban a Nagy Marcival
az oldalán a dobogó tetejére állhatott fel. Így ő lett az évad legeredményesebb versenyzője. A lányok mezőnyében Deák Dorina
egyéniben és párosban Kustán Noémivel a dobogó 3. fokán vehette
át a megérdemelt bronzérmet.
A kisebbeknél Szalai Kíra az U11-es korosztályban ezüstéremmel térhetett haza az OB-ról, míg Kustán Kata bejutott a legjobb
16 közé, ahol végül is a 8. helyen végzett. Az U15-ös csapatbajnokságban pedig a Deák Dorina, Kustán Noémi, Deák Barnabás, Dulcz
Bende és Nagy Márton összetételű csapatunk bronzérmet szerzett.
A nagy versenyek befejeztével június első vasárnapján rendeztük meg
a hagyományos szülő-gyerek páros versenyünket, melyre még Pápáról,
Győrből, Segesdről, Budapestről is érkeztek a Fejér megyeieken kívül.
A jól sikerült amatőr versenyeket a következő évben is folytatjuk, hogy
bárkinek legyen lehetősége JÁTSZANI, mert ez egy remek, sportszerű,
de ugyancsak izzasztó sport. A nyári edzőtáborunkba még lehet jelentkezni. Ennek időpontja: aug. 1-6.
			
Karkóné Lukácsy Marianna
edző

Fényképalbum
Kreatív fotózás lemenő nap sugarai mellett
Már elég kevés fényünk volt, de még épp elég egy hangulatos, meleg nyári kép
elkészítéséhez. Varázslatosabb, misztikusabb képet kaphatunk.
A lemenő nap fénye gyönyörű alapot, melegséget ad az egész képnek. (persze
utómunkával mindez fokozható, én is dolgoztam utólag a képen. ) Nappal szemben
vigyázni kell az élességállítással, az objektívünk nem biztos, hogy egyből megtalálja a
kívánt pontot, amire az élességet állítani szeretnénk. Kezelhetjük mauálisan a gépet,
vagy kicsit eltakarva a napot, élességet állítunk, majd óvatosan újrakomponáljuk
a képet úgy, hogy az élesség a kívánt ponton megmaradjon. Alkalmazzunk spot
fénymérést ( nálam a modell arca volt a fénymérés alapja). A kompakt gépen a
fénymérést +1 v +2 fényértékkel tudjuk korrigálni. Lágy napsugarakat használjunk,
meleg fényeket késő délután vagy kora reggel.
Nappal szemben használhatsz napellenzőt, hogy elkerüld a becsillanást, illetve
amennyiben vannak a környéken fák, ezek is szépen megszűrik a fényeket, csodás
becsillanást fotózhatunk le. A fénykép 135 mm-es objektívvel készült:: 1/1250 sec;
f/2,5; ISO 400.
A Nap tőlem jobbra ment le.
Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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A Falunap margójára
Idén a „Refegyház” is képviseltette magát
a falunapi főzőversenyen, amin Kálmán Balázs
presbiter egy csodálatos áfonyás őzragut készített! A szoros versenyben sajnos nem fértünk fel a dobogóra, viszont nálunk ürült ki
leghamarabb az üst! Köszönet minden segítőnek és támogatónak!

Apa-fia horgászverseny
Gyülekezetünkben idén is
megrendezésre került az Apa-fia
horgászverseny. Ebben az évben
más helyszínt választottunk, hátha mindenkinek kedvez majd a
horgászszerencse. Így a Kajászó
melletti Keve Horgászpark mellett döntöttünk. A végeredmény ezt
igazolta is. A versenyen tízen indultunk (6 felnőtt és 4 gyerek), és két
segítő volt még velünk. A felnőtt csapat igazán szép eredménnyel zárt:
21 darab halat fogtak kb. 55 kg összsúllyal.A gyerekek is szép számmal
fogtak halat, összesen 18 db-ot, aminek ugyan mért súlya nem volt, de
az élmény és az öröm kg-ban nem is mérhető. Fáradtan és lebarnulva,
de tele élménnyel és jó érzéssel indultunk haza.A végeredmény: a legnagyobb hal díját Bartuska Zoltán kapta meg, miután egy 6.82 kg-os
pontyot mérlegeltünk nála. A kicsiknél Buza Istvánka fogta a legtöbb
halat, szám szerint hetet. A felnőtteknél Major András tiszteletes vitte
el a pálmát 27.80 kg-os összfogással.
Kálmán Balázs
presbiter

Hálaadó istentisztelet
Ünnepi istentiszteletre gyűltünk össze június 12-én délután
a református templomban, hogy hálát adjunk a Mindenhatónak
azért a kegyelméért, hogy a 100 éves parókiát felújíthattuk. Az
istentisztelet a gyülekezet Dicsőítő Kórusának énekével kezdődött, majd nt. Szabó Ferenc vértesaljai esperes úr Péter apostol
1. levelének 2. részéből a 4-5. versek alapján hirdette Isten Igéjét:
„Épüljetek fel lelki házzá!” Az igehirdetést követően a Dunaújvárosból érkezett Beke Beáta és zenésztársai örvendeztettek meg
bennünket dalaikkal. Ezután Major András seregélyesi lelkipásztor egy vetítéssel egybekötött beszámolót tartott a felújításról,
melynek szövege lentebb olvasható. Természetesen nem maradtak el a köszöntések sem, hiszen nagyon sokan részt vettek a
felújításban: innen is köszönet mindenkinek! Az alkalom után
szeretetvendégségre mentünk át a templomkertben felállított
sátorba. Áldott együttlét volt ez, mindenki örömére szolgált, ki
részese lehetett!

„Ünnepi beszéd hálaadó istentiszteletre
A parókia felújítása a 2009-ben beadott MVH-s pályázattal kezdődött (melyen 12.743.421,- forintot nyertünk el), és 2015 végén zárult le, azaz 6 évig tartott. A felújítás teljes bekerülési ös�szege közel 20 millió forint volt. Nagyon sok megpróbáltatás ért
mindannyiunkat ezekben az években. A felújításhoz én magam két
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Igét kaptam az Úrtól, az egyik János evangéliumában található: „A
te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem”. Számomra
Isten házát jelenti minden és mindenki, ahol Isten jelen van, így
nem csak a templom, de a parókia, sőt a családom iránt érzett

féltő szeretet is emésztett, majd indított arra, hogy ebbe a projektbe belevágjak. Mind lelkileg, mind testileg meggyötört ez a 6
év, aminek nyomai tökéletesen csak az Úr mellett fognak elmúlni.
Ha valamit kérhetnék az egyház vezetőitől és a presbitériumoktól,
az az lenne, hogy kíméljék meg a pásztorokat a felújításoktól, mert
nekik gyülekezetet és lelki házat kell építeniük, nem épületeket renoválniuk. Gyülekezeteinknek nem rokkant jó, hanem roppant jó
igehirdetőkre van szüksége, akik nem menedzselik, hanem pásztorolják a rájuk bízott nyájat. Igyekszem a jövőben én is erre jobban
odafigyelni a magam szolgálatában.
Mint azt sokan tudják, a pályázatunk a végső elszámolásnál
elbukott. Ennek részleteit most nem ismertetném, csak
annyit, hogy az utolsó fellebbezésünket is elutasította a
bíróság. Ekkor kaptam egy nagyon kedves és bátorító Igét
az Úrtól Mózes 2. könyvéből: „Ne féljetek! Álljatok helyt,
és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az Úr benneteket! Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”
Amikor emberileg már mindent megtettünk, és nem volt
elég, azt üzente az Úr: álljatok a helyetekre és maradjatok veszteg, mert innentől Én harcol értetek. Ennek folyamán átéltem azt a kézzelfogható kegyelmet, hogy az
Úr szavának enged nem csak a viharos tenger, de még
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, sőt, Brüsszel
is! Sokan megmosolyogják majd amit mondok, de én úgy
éltem ezt meg, hogy az Úr Isten csakis a mi kedvünkért
változtatta meg a jogszabályt, hogy a halott pályázatunkat
életre keltse, és az adósságaiban úszó seregélyesi gyülekezetet anyagilag helyrehozza. Az Úr harcolt értünk, és
nála jobb hadvezér nincs a világon. A „győzelmet” jelentő
MVH-s határozat 2015. decemberében érkezett meg, azóta minden adósságunkat rendeztük.
Miért is történt így mindez? Miért is volt ennyire bonyolult ez a
felújítás? Miért is volt ennyi megpróbáltatás? Azért, hogy megtapasztaljuk a győzelmes Úrnak a kegyelmét, és azt, hogy Isten házát nem
kövek, hanem imádságok építik! Hallelujah! Dicsőség az Úrnak!”

Evangélium a börtönben
Hosszas várakozás és szervezés előzte meg azt a napot, amikor
gyülekezetünk Dicsőítő Kórusa ellátogatott a Mélykúti Női Börtönbe. Célunk az volt, hogy dicsőítő dalainkkal hirdessük Isten szeretetét és végtelen kegyelmét még egy olyan cudar helyen is, mint egy
börtön. A szigorú biztonsági ellenőrzés után kissé megszeppenve
léptünk be ebbe a rideg világba. Mivel a női fogvatartottakból álló
kórus már két alkalommal szolgált nálunk a templomban, ezért nem
volt teljesen ismeretlen a közönség. Érkezésünkkor a börtönben éppen családi délelőtt zajlott, ezért ott voltak a rabok hozzátartozói is.
Néhány arcon fásultságot, más tekinteten érdeklődést láttunk, amikor a dicsőítést elkezdtük. A dalokat beszámolókkal egészítettük ki:
Luncz Flóra arról beszélt, milyen keresztyén fiatalnak lenni, Ancsányi Edit megfogalmazta küldetéstudatunkat, Major Tünde elmesélte, hogyan telnek a próbáink, Kassai Márta hitéről tett bizonyságot,
András tiszteletes pedig egy rövid igei magyarázatot tartott János
evangéliuma alapján: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban
szabadok lesztek”. Az Úr megáldotta törekvésünket, és a koncert
végére a fásult arcokon is mosoly és derű látszott. Nyoma sem volt
nyomasztó hangulatnak vagy feszültségnek. Hálásak vagyunk, hogy a
börtönben is dicsőíthettük az Urat!
Major Tünde
kórustag

Református hittan évzáró
Június 5-én vasárnap a családi istentisztelet keretében tartottuk
meg hittanos évzárónkat. Ez egy kicsit eltért a már megszokott családi istentiszteletünktől, hiszen a Dicsőítő Kórus helyett egy Tini
Dicsőítő Kórus kezdte meg az istentiszteletet. A már ismert dicsőítő énekeket a gyülekezet velük együtt énekelte. Major András lel-

kipásztor igehirdetése után ismét a gyerekeké volt a szó. Kicsik és
nagyok együtt bemutatták nekünk azokat az ifjúsági énekeket, amiket a tanév során megismertek a hittanórákon. András tiszteletes
gitárral kísérte őket. Nagyon jó volt őket hallgatni. Az istentisztelet
végén a gyerekek megkapták jól megérdemelt bizonyítványukat. Jó
pihenést, áldott nyarat kívánunk minden hittanos kis gyerekünknek!

Major András
lelkipásztor
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Kissné Hekkel Mónika
munkatárs

23

HÁLÁS VAGYOK ÉRTE

REFORMÁTUS ÉLET

Hittanos kirándulás
Június 18-án lelkes kis hátizsákos csapat gyülekezett az iskola parkolójában. A református hittanos gyerekek indultak kirándulni szüleikkel együtt, hogy a tanévben végzett munkájuk jutalmaként újabb
élményeket gyűjthessenek. András tiszteletes vezetésével Bakonynánára indult túrázni 14 kisgyerek és 15 felnőtt, hogy a Gaja-patak
mellett végiggyalogolva megnézhessék a Római fürdő szikláit, majd
a pihenőhelynél megállva lelkes játékba kezdjenek. Szorgalmasan hajtogatták a kishajókat, majd remek nyári idő lévén, a patakba gázolva
vízre bocsátották azokat. Felnőttek és gyerekek egyaránt remekül
szórakoztak. Közben a hátizsákok mélyéről előkerültek a szendvicsek, amit ekkorra már igazán jó étvággyal fogyasztott mindenki. Szép,
szivárványos buborékfújás és a fák között kifeszített kötelek mentén
a meredek emelkedőn mászás következett, „úgy, mint az igazi hegymászók”. Öröm volt nézni a sok mosolygós gyerekarcot.A visszaúton
vidáman szedegették az út melletti erdei szamócát, meglepődve, hogy
az milyen finom. Hallottam, hogy több kisgyerek kérte a szüleit: ide
jöjjünk el máskor is! A gyerekek szájából hangzott el az az értékelés is:
ez egy jó nap volt! Tényleg az volt! Köszönjük! És köszönjük Horváth
Péternek, hogy ingyen a rendelkezésünkre bocsátott egy buszt!

Az általános iskola aulájában várakozván egy táblán akadt meg a
szemem, melynek a fenti volt a címe. Rajta apró kivágott kis virágok,
figurák, szívecskék, ráírva egy-egy mondat. Vajon mik ezek? Gyerekek írták név nélkül, de olyan őszintén, szívet melengetően, hogy
följegyeztem belőle néhányat.
„Hálás vagyok Istennek, hogy meggyógyította az édesapámat. –
Hálás vagyok a szüleimnek, mert szeretnek. – Hálás vagyok, mert
jó családba születtem. – Hálás vagyok tanáraimnak a türelmükért és
kitartásukért, a szeretetükért, mely a gyerekek felé árad. – Hálás vagyok, mert anya és apa mindig mellettem állnak és segítenek. - Hálás
vagyok, hogy járhatok iskolába. – Hálás vagyok, mert itt vannak a
barátaim és szépek a lányok. – Hálás vagyok a szép zenéért, amit itt
tanulok. – Hálás vagyok, hogy ilyen rendes tanáraim vannak. – Hálás vagyok, hogy egészségesen születtem. - Hálás vagyok, hogy az
osztályommal tölthettem 8 évet. – Hálás vagyok, hogy elkerültek a
katasztrófák. – Hálás vagyok, hogy kettes lett a föci dogám.
És még sok-sok hasonló szavak áradnak a tábláról. Bárki találta is
ki, jó ötlet volt!
-ke-

Ancsányi Edit
munkatárs

K É P M E NT É S

Ez a kép 43 évvel ezelőtt készült a seregélyesi kultúrházban. 1973.
szeptember 16-án névadó ünnepség volt. Vajon ki lehet a két kis
lurkó, a fehér szandálban és a lakkbetétes cipőcskében? Talán még
ma is a falunkban élnek?
Örülnénk, ha megtudnánk kik ők és mi lett velük?
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Pintér László

MENEKÜLÉS

Emlékeim
(1944-45.)
(Részlet)
…El lehet képzelni, mennyire elegük van az embereknek,
a családoknak a közel három
és fél hónapos félelemből, rettegésből és borzalmakból, mire
ilyen elhatározásra jutnak, és a
menekülést vállalják.
Amíg a felnőttek szinte kizárólag az elmenetel gondolatával foglalkoztak, mi gyerekek addig még sokat
játszottunk. Szívesen kutattunk és játszottunk a református templomban, annak torony részében, valamint az 1944. dec. elején félig szétbombázott karzat romjai között. Találtunk több fém- és fa orgonasípot, nekünk érdekes, szép fa- és bőrdarabokat. Szívesen felmásztunk a torony
azon részéig, ameddig a részben leomlott torony törmelékei megengedték a lépcsőn. A lezuhant, földön fekvő harangot is többször bevontuk
a játékba, ütögettük, kongattuk a „szívével” és vasdarabokkal. Az átjárás
a templomhoz most egyszerű volt, mert a leomlott toronytörmelék és
harang szétdöntötte a Fischer papáék templom és Eklézsia felőli kerítését. A szülők ugyan tiltották az ottani játszást, de mi már régóta úgy
voltunk, hogy amit tiltottak, az mindig jobb és kedvesebb volt. A földre
zuhant romok között is veszélyes volt mozogni, hát még a toronyban,
vagy az orgona karzaton az éppen le nem omlott, lógó törmelékek között, melyek egy óvatlan mozdulatra is megindulhattak volna. Képesek
voltunk néha órákig dolgozni, elrakni az utunkban levő törmelékeket,
csak azért, hogy hozzáférjünk valamihez, ami éppen kellett nekünk.
A családok készülődése miatt mi is egyre nyugtalanabbak, ingerültebbek lettünk, szinte idegesítettük egymást. Ahogy közeledett
az indulás időpontja, abbahagytuk a játszó-programokat, mi is részt
vettünk a készülődésben.
1945. márc. 14-én döntött a több családból álló kupaktanács arról, hogy másnap, márc. 15-én indulunk el, és az útirány a közeli
Tác falu lesz. Lázas készülődés következett, az asszonyok többféle ruhaneműt és sok tartósabb élelmiszert csomagoltak össze. A
férfiak talicskát, tragacsot és kordét szereztek, javítottak, olajoztak,
hogy könnyebben guruljanak. Ezekre lehet majd pakolni a csomagok,
batyuk nehezét, mert kerekeken mégis könnyebb húzni, tolni őket,
mint karon, vagy háton cipelni. Még nekünk, gyerekeknek is készítettek kis batyukat, amiket majd vinnünk, cipelnünk kell.
A felnőttek komorak, szótlanok, mélyen gondolataikba merültek
voltak. Sejtettük, hogy nem lesz ez számunkra álomutazás, minden
gyermekvágyat kielégítő szép kaland, de azt még közel sem voltunk képesek felfogni, ésszel felérni, hogy mibe is hajszoljuk bele
magunkat, és bizonyos fokig szüleinket is. Viselkedésünk, veszélyhelyzetekben tanúsított magatartásunk biztos, hogy nagymértékben
befolyásolták őket abban, hogy főleg bennünket, de önmagukat is
egy kevésbé veszélyes helyre vigyenek.
Az éjszakánk nyugtalanul telt. Vártuk a reggelt, de titokban mégis
azt kívántuk, hogy minél később, vagy soha ne érkezzen el az a pillanat, amikor el kell indulnunk.
A gyötrelmes éjszaka után mégis csak elérkezett a reggel, 1945.
márc. 15.-e, a menekülés reggele, amely új fejezetet hozott háborús
életünk történetében.
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1945. márc. 15.-e az 1848-as magyar forradalom és szabadságharc
évfordulójának, a magyar történelem egyik legnagyobb eseményének emlékünnepe volt.
Ezen a reggelen ez sajnos nem jutott eszébe senkinek sem. El voltunk foglalva a készülődéssel, a batyuk rakodásával, az ismert, kedves
helyektől való titkos, könnyes búcsúzással.
A reggel hideg, csendes volt. Összefüggő szürke, vékony felhőréteg
borította az eget, szél sem mozdult. Mindenki útrakész volt. A szállítójárműveink: tragacs, talicska és kétkerekű kordé csomagokkal megpakolva ott parkoltak az asztalosműhely és a pinceajtó közötti részen.
A családok: nagymama és nagypapa, Anti bátyja, Margit nénje karján a kis Mártival, Edit és Antika, Major sógor, Róza nénje, Margitka
és Pisti, apukánk, anyuka, Mancika és én, no meg a Molnárék is készen voltunk az indulásra. Azonban senki nem volt hajlandó megtenni az első lépést, úgy tűnt, ebben mindenki másra várt.
Rövid hallgatag, tétlen várakozás után nagyapánk adta ki a jelszót
az indulásra. Libasorban kitámolyogtunk az utcára, aztán irány a Kisköz és az Új utca. Úti cél a közeli Tác falu volt, mert többen is
ajánlották, hogy ez egy forgalomtól távol eső, nyugalmas hely, és
még közel is van. Az Új utcán a Nagy-közig mentünk, onnan irány
Selymes puszta – Bolondvár. Amerre mentünk, kihaltnak tűnt minden, a Fő utca, Kis-köz, de még az Új utcán sem találkoztunk szinte
senkivel, vagy csak egy-két ismerőssel, akik sajnálkozva néztek ránk.
A temető után, Selymes puszta körül az út mélyen fekvő részében hatalmas pocsolya lehetett, most már felszáradó félben volt. A
pocsolya tele volt rakva pallókkal, melyek végei kikandikáltak a szikkadó sár széléből. Egészséges, gyönyörű, új fenyőáru volt, és a pallók
végein még jól látszott a minőséget és származást jelölő festék-jel.
Rövid vizsgálódás után papa és Anti bátyja ráismertek a pallókra, az
övéké volt. Ezt hozta korábban nagyapánk Erdélyből, több vagonnal.
Amikor korábban az oroszok elvitték a faanyagot, tisztában voltak
azzal, hogy azt végleg elveszítették, de most, hogy látták is, milyen
célra lett elpocsékolva, haragra gerjedtek, és átkozták a „zabrálókat”.
Az oroszok arra használták fel, amire nekik kellett, telerakták velük a
feneketlen sártengert, így át tudtak rajta kelni a járműveikkel.
E rövidke megállás és pihenés után nemsokára elhaladtunk Selymes puszta mellett, és hamarosan elkezdtünk felfelé kapaszkodni a
Bolondvári dombokra vezető úton.
Felszedetlen cukorrépaföldek mellett haladtunk hosszasan. A répaföldek végében egy hatalmas szalmakazal tövében letáboroztunk,
pihentünk és reggeliztünk. Hamarosan elhagytuk Báránd pusztát,
majd kisvártatva Föveny pusztát, és látótávolságra kerültünk Tác
faluhoz is. Már láttuk a templomtornyokat, a kopasz fák között megbúvó házak tetejét és falait. Fél órán belül kissé fáradtan, de diadalmasan vonultunk be Tácra, hogy a rómaiak után alig 2000 évvel, mi
is „meghódítsuk” a falut. Ezt persze csak mi, gyerekek gondoltuk és
képzeltük így. A felnőttek megfelelő szálláshelyet próbáltak szerezni,
a kicsinek éppenséggel nem mondható népes családnak.
Hosszas keresgélés után végre sikerült üres szobában, kamrákban
elszállásolnunk, és deszka-priccseken és szalmán megfelelő fekhelyeket készítenünk. Másnap délelőtt a szomszédban ismerős gyerekeket fedeztünk fel. Ők a Bögös lányok voltak: Ica és Éva, akik
szüleikkel már korábban menekültek ide. Édesapjuk ócskavas és
egyéb gyűjtéssel foglalkozott, a házuk a Fő utcán, a Zsurnovszky
Tádé kocsmáján felül állt pár házzal.
Közel 4-5 napi nyugalom után itt is kezdett felerősödni a háború
zaja, és vége lett az áhított nyugalmunknak. A szaporodó távoli, és
egyre közeledő ágyúdörgés előjele volt a frontok megmozdulásá-
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nak, egy újabb, talán egyben az utolsó, nagyszabású orosz támadásnak, amely visszavonulásra, pozícióinak végleges feladására kényszeríti a német és magyar hadsereget.
A támadás orosz részről valóban megindult a Dunántúl ezen részén is. A Drávától felfelé Szombathely, Grác, Bécs irányába, felőlünk
a Vértes, Tatabánya, Pilis, ÉK-en Pest-Buda felől Sopron, Bécs irányába törtek előre a hatalmas túlerőben levő szovjet hadsereg csapatai.
A Dunántúl keleti és középső részén tartózkodó és védő német és
magyar csapatoknak igyekezni kellett a visszavonulással, ha el akarják kerülni nyugat és észak felől a bekerítésüket.
1945. márc. 19-én az oroszok Seregélyest és környékét végképp, - az
elkövetkezendő 40 évre - elfoglalták úgy, ahogy az ország többi részét is.
A faluban maradtak szerint a falu orosz kézre jutása nagyon si-

mán, minden csetepaté nélkül történt meg. Igazán azok jártak jól,
akik otthon maradtak, nem menekültek el. Az ő részükre már ezen
a napon (1945. márc. 19.) végleg véget ért a háború.
Miután ágyúval már Tácra is belőttek az oroszok, rövid megbeszélés után olyan döntés született, hogy a mi családunk és Anti
bátyjáék megyünk tovább, vállalva mindent, ami jön. A többiek maradtak, a papáék és Major sógorék még elmentek Polgárdiig, ahonnan az oroszok odaérkezése után visszatértek haza, Seregélyesre a
Molnárékkal együtt.
Mi másnap reggel el is indultunk Kőszárhegy felé a dűlőúton.
Az úti cél Füle volt, a papáékhoz rokon Tósokiék felkeresése.

KINEK AZ EMLÉKEI?

során több elismerésben, kitüntetésben részesült. Még az 1980-as
Moszkvai Olimpián is jutalom utas volt.
Már gyermekként bekapcsolódott az iskola, a falu kulturális életébe.Több, mint tíz színdarabban játszott (Légy jó mindhalálig - Nyilas
Misije, Mindenki Jánoskája, Posztószél apó, a Nagymama, stb.) És az
Alba Regia c. darabban, ahol e sorok írójával is együtt játszott. Fotó
szakkört vezetett a faluban és Szőlőhegyen, ahol sokan megfordultak. Fotó kiállításokat és bálokat rendeztek. 1968-ban a Magyar Rádió és Televízió, valamint a SZÖVOSZ „Akkor szüret” címmel vetélkedőt rendezett, s a három fős csapatnak ő is tagja volt, (Szeip Klára
és Nagy György mellett). El is nyerték a fődíjat, amely egy vadonatúj
televízió volt. Ez a tv volt beállítva az akkori kultúrház nagytermébe
és adás napokon, esténként telt házzal üzemelt.
Laci ma is (84 évesen is) festeget, amit még gyermekként, petróleum lámpa mellett kezdett el, szeretett meg. Száznál is több képe
külföldre került, a világ különböző országaiba: Kanada, USA, Japán,
Németország, Ausztria, stb.
Ez a sorozat, melyet újságunkban folytatásokban közlünk, felöleli
Seregélyes egy éves történetét 1944. áprilistól 1945 áprilisáig.
A jövővel kapcsolatban ezt írja önmagáról: „Szabadidőmben, ami
az idő múlásával úgy érzem egyre kevesebb, még mindig festegetek néha, és írogatok is. Eredeti, akkor készült jegyzeteim alapján
dolgozom az 1956-os forradalom és szabadságharc általam átélt és
tapasztalt leírásán (október 23 és október 31-e közötti időszak), a
családom részére.”
Kívánunk hozzá jó egészséget és még sok évig alkotókedvet.

Már hat éve, hogy önkormányzati lapunkban folytatásban jelenik meg Pintér
László: Emlékeim című írása, visszaemlékezései. Az első egy seregélyesi búcsúról
szólt, de amikor elolvastuk az egész írást,
úgy döntött szerkesztő bizottságunk,
hogy ezt olvasnia kell a falu lakóinak. Nem
csak azért, mert egy jól megírt nagyszerű
olvasmány, hanem azért is, mert nem gondoljuk, hogy rajta kívül valaki is lejegyzetelte ilyen pontosan, szinte
napra készen a Seregélyesen történt eseményeket. És minden kétséget kizáróan – hitelesen! Több visszajelzésből tudjuk, hogy szeretik az emberek olvasni. Különösen azok, akik már éltek a háború
idején. A fiatalok pedig azért, mert számukra ez történelem és általuk sohasem hallott eseményekről, cselekményekről olvashatnak.
Az idősebbek, a saját korosztálya nagyon jól ismeri Lacit. Itt él(t)
kiterjedt családja és ő maga is sokáig. Akik nem ismerik, azoknak
most röviden bemutatjuk, ki is Ő valójába, már csak azért is, mert
voltak időszakok, amikor sokat tett a falu kulturális életéért.
Seregélyesen, szegény családba született 1932-ben. Apja gépész-kovácsként dolgozott Hadik Béla grófék belmajori birtokán. Édesanyja,
Fischer Mária háztartásbeliként „szolgálta” a családot. Általános iskoláit a faluban végezte, majd felvételt nyert a Villányi Szőlő- és Borászati
Technikumba, ahova szülei nem engedték el (az akkori jugoszláv-magyar rossz viszony miatt féltették gyermeküket). Végül az 1950-ben
újként induló fehérvári építőipari technikumba nyert felvételt.
Húsz évesen, a technikum 3. osztályából vonultatták be katonának, három évre. A honvédségtől légi fényképész szakaszvezetőként szerelt le.
1955-ben leérettségizett, magasépítő-ipari technikusi oklevelet szerzett. Elhelyezkedett az ÉM. sztálinvárosi 5-ös számú
gyárában. 1956 őszén beiratkozott a BM. Tűzoltó Tiszti Iskolájába, amit – a forradalmi események miatt – október végén föl is
oszlattak és hazaküldték a hallgatókat. Ő pár hónapra rá leszerelt.
Ezek után több helyen is dolgozott: az ÉDÁSZ-nál, az Állami
Gazdaságok Igazgatóságán, a MEZŐBER-nél. Ez utóbbi cégtől csábította vissza Seregélyesre Hekkel László TSz. elnök építésvezetőnek. Időközben megnősült, két gyermek édesapja. Még volt egykét kitérő a munkája során, utoljára a fehérvári Szabad Élet Mg.TSz
építésze. 1992 óta nyugdíjas. Ekkor jött el az idő, hogy az elterelt
pályaválasztási álmát – bár már csak hobbi szinten – megvalósítsa.
Közel 800 négyszögöles szőlő- gyümölcsös művelésébe kezdett.
Iskoláit mindvégig jeles, kitűnő eredménnyel végezte, az élete
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

(folytatása következik)

A Jelenet szereplői: Szaip Julianna, Pintér László és
Varga Endre
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Kovács
Edit
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„Karitász” – tiszta szívvel,
szeretettel
Először is visszaidézem a nagyböjti időszakot. Ez az egyik idő az
esztendőben, amikor kérünk azoktól, akiknek van, és adunk azoknak, akiknek nincs. Idén is gyűjtöttünk tartós élelmiszereket és bármit, amit meg lehet enni. Így jött össze: liszt, cukor, étolaj, zsír, befőtt,
tea, édesség, tészta, konzerv és más egyéb. Ezeket az élelmiszereket
osztottuk szét húsvét előtt. Jó lett volna, ha még több összejön, de
ennek is örülni kell. Nyolc olyan család kapott csomagot, ahol 1-2
gyerek van, öt család, ahol 3, vagy több és kilenc egyedülálló, rászoruló, illetve betegségben szenvedő. Az élelmiszer csomagok mellé
adtunk még egy kis szeretetet, hiszen az ingyen van. Sőt! Minél többet adunk, annál több marad nekünk. Ruha osztással is segítettük a
gyermekes családokat, ahol a felnőttek is találtak maguknak ruhát,
cipőt. Jó minőségűt és tisztát.
Voltak még ezeken kívül olyan akcióink, amit országosan hirdetett
meg a Katolikus Karitász. Ilyen volt például a tavaszi vetőmag akció,
melynek során tíz családnak tudtunk vegyes csomagot adni azzal a
feltétellel, hogy a vetőmagok sorsát nyomon kísérjük.. Tudtunk adni
tíz rászoruló, idős, beteg testvérünknek Béres-cseppeket.
Legutóbbi akciónkban tizennégy családnak osztottunk ki családonként első osztályú, minőségi almát, melynek főleg a gyerekek
örültek nagyon. Egy alkalommal az óvodának segítettünk egy szállítmány ívó-lé ajándékozásával, melyből minden gyermeknek jutott.

Természetesen, ezen túl is nyomon követjük az akciókat és elfogadunk bármit, amivel segíteni tudunk. Sőt, elfogadunk és kérünk
adományokat mindazoktól, akik segíteni akarják munkánkat.
Fogadják szeretetünket és Isten áldását!
Tisztelettel:
Tabi György
a seregélyesi Kaszap István Karitász csoport vezetője
és minden munkatársa
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