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Tisztelt Hölgyek!
Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a
magam és férfitársaim nevében az alábbi vers
idézettel köszöntsem Önöket!
„Itt van a Nők Napja, eljött most hát végre
Bánatot és bút, s bajt most hát félre téve
Kolbásztöltő
verseny
Lehajtott fejjel a Tiszteletet adjuk
10. oldal
Mert a Női nemtől a világot megkapjuk
A női nem, nem más, mint az Isten fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem létezne a Világ a Női nem nélkül
Hiszen minden érzés a Női nemre épül
Anya, Gyermek, Szerető és Barát
Ők, akik meghallják öröm s bánat szavát
Ő lesz, élted párja kinek
gyermekeid nemzed
Ő lesz ki mindenben ott lesz, bíz melletted

MEG H ÍVÓ
az 1848-49-es magyar
forradalom és szabaságharc
évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.

2016.
március 15-én,

Légy hát büszke arra,
hogy nőként jöttél a világra
Így lett veled teljes a teremtés imája
Ezért szeretjük mi hát a Női nemet
S gyarló kutya az ki nem ad tiszteletet

17:00 órakor

Tavasz hajnalán Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol, és felnevel Ő.

Köszöntőt mond:
Horváth Sándor – Seregélyes polgármestere
Megemlékezik:
az Élő-Ősz Nyugdíjas klub
Irodalmi összeállítást:
a Seregélyesi Általános Iskola diákjainak
előadásában láthatunk.

Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,Víg nőnapot!”

Horváth Sándor
polgármester

18:00 órakor

Ünnepi műsor
a Művelődési Házban
Koszorúzás
az Emlékparkban.

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa

SZŐLŐHEGYRE AUTÓBUSZ
INDULÁS: 18:30-KOR
A POSTA ELŐTTI PARKOLÓBÓL!

UPC Hálózatfejlesztés Seregélyesen
A UPC Magyarország hamarosan megkezdi legmodernebb, szélessávú hálózatának bekötését a seregélyesi háztartásokba. A fejlesztések kiváló minőségű internetelérést biztosítanak majd, és ezzel
együtt a UPC számos olyan egyéb szolgáltatása is elérhetővé válik,
melyek a korlátok nélküli szórakozás korszakát hozhatják el Seregélyes lakóinak.

A UPC Magyarország tájékoztatása szerint 2017 első
felében válik elérhetővé a szolgáltató legmodernebb szélessávú hálózata Seregélyesen. A kiváló minőségű, nagy
sávszélességű internetelérés gyors, akár 500 Mbit/sec
letöltési sebességet biztosít majd a felhasználóknak, ezáltal önmagában a böngészés is élménnyé válik. A nagyobb
adatátviteli sebesség megkönnyíti a kapcsolattartást –
nem szakadozik többé a hang online telefonálásnál, vagy
a kép a webkamerás beszélgetéseknél.
Gyorsabban betöltődnek a videók, hamarabb letöltődnek a különböző fájlok, azaz jelentősen kényelmesebbé,
élménnyé válik a hétköznapi internethasználat. Ez nem
csupán az otthoni kikapcsolódásnál, szórakozásnál jön
jól, hanem például a távmunka tekintetében is teljesen új
távlatokat nyit. „A seregélyesi lakosok komplett csomagajánlatokkal és egyéb minőségi szolgáltatásokkal léphetnek be hamarosan a korlátok nélküli szórakozás korszakába” – mondta el Császár Zoltán, a UPC Magyarország
Kft. stratégiai programokért felelős igazgatója. A stabil és
gyors internet és a rendkívül széles – számos HD csatornát is tartalmazó – televíziós kínálat mellett a UPC
innovatív szolgáltatásai is az előfizetők rendelkezésére
állnak majd.
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Ezek között több olyan is akad, amelyhez a digitális díjcsomag birtokában, külön díj fizetése nélkül juthatnak
hozzá a felhasználók. A Wi-Free szolgáltatás Magyarországon több százezer, Európa-szerte pedig több millió
ponton kínál ingyenes WiFi elérést. A Műsorvisszanézővel egy héten át lehet visszanézni a tévéműsorokat előzetes felvétel nélkül, valamint elérhetővé válik a UPC Videotár kínálata is, amely egy komplett videotéka elérését
jelenti egyetlen gombnyomással.
A UPC szélessávú szolgáltatásait azonban már nem csak
akkor élvezhetik a leendő ügyfelek, ha otthon vagy az
irodában vannak. A vezetékes szolgáltatások mellé kedvezményes csomagáron választható UPC Mobil csomagok hálózaton belül korlátlan beszélgetést tesznek
lehetővé, a Freedom mobil csomagok pedig korlátlan
adatforgalmat kínálnak. A mobil csomagok mellé ráadásul a legmodernebb készülékeket, így például az iPhone
modelleket is kedvezményes feltételekkel kínálja a UPC.
A mobil díjcsomagok segítségével az ügyfelek már otthonuktól távol is megnézhetik kedvenc tévéműsoraikat,
a UPC Horizon Go alkalmazással.
A legújabb fejlesztésekről, további lehetőségekről,
kedvezményes belépési díjakról a 1221-es telefonszámon és a www.upc.hu weboldalon is szívesen adnak
információt a cég munkatársai, valamint értékesítőik
személyesen is felkeresik majd a hálózatfejlesztésben
érintett terület lakóit.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

2017.

Rendezvénynaptár

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot Seregélyes 2017-es évi előzetes programtervéről.

A rendezvények időpontjában eltérés előfordulhat, de minden rendezvényről, plakátokon,
szórólapokon és elektronikus felületen is értesítést küldünk. Megértésüket előre is köszönjük!
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Várossá válás?
Sajnos az elmúlt év során benyújtott pályázatunk nem nyert,
de ugyanez mondható el valamennyi e témában más települések által benyújtott kérelem esetében is. A képviselőtestülettel
úgy döntöttünk, hogy újra kezdeményezzük Seregélyes várossá nyilvánítását. Szándékunkkal megkerestük a Fejér Megyei
Közgyűlést és a választási körzetünk országgyűlési képviselőjét Varga Gábor urat. Mind a közgyűlés, mind pedig a képviselő

Ipari Park
2016-ban sikerült biztosítanunk az Ipari Park létrehozásához szükséges feltételeket, elvárásokat, így minden akadály
elhárult a pályázat benyújtása elöl. Az Ipari Park Tanács a kezdeményezésünket támogatta és ezt Varga Mihály miniszter úr
egy hivatalos okirattal „Ipari Park” címmel el is ismerte.
Ezzel egy régi vágyunkat valósítottuk meg, amivel „több legyet
is csapunk” egyszerre. Egyrészt munkahelyet teremtünk, más-

úr támogatja kérésünket. A pályázati anyag a friss adatokkal,
és a menetközben történt változásokkal kiegészítésre került.
Január végéig az illetékes minisztériumhoz a Fejér Megyei Kormányhivatalon keresztül benyújtásra kerül a kérelmünk. A pályázat elbírálásának az eredményét legkésőbb augusztus végéig
hirdetik ki.
Bízunk benne, hogy az idén pozitív elbírálásban részesül kezdeményezésünk!
Horváth Sándor polgármester
részt még ha áttételesen is, de növeljük a lakosságszámot, harmadrészt új projekteket generálunk, végül az iparűzési adóbevétellel a fejlesztési elképzeléseinket tudjuk majd finanszírozni.
Ez utóbbira azért is van nagy szükség, mert az államtól kapott
támogatás nem fedezi teljes mértékben a kötelező feladatainkat. Bízunk benne, hogy ez is növeli a várossá válási esélyünket.
Az „Ipari Park”-hoz tartozó terület (János-major) elhelyezkedése az alábbi térképen jól látható:
A meglévő törzsterület mellett a térképen kékkel jelölt területen szeretnénk a későbbiekben fejleszteni az Ipari Parkot,
és arra a területre a „Major csárda” mellett pályázunk majd
egy Inkubátorházra. Egy lehetséges elképzelés az alábbi ábrán
látható:
Maga az Inkubátorház a kezdő vállalkozókat hívatott támogatni. A tervezett épületben helyet kap majd egy irodaház egység,
illetve három csarnokrész is.
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Közvilágítás
korszerűsítése
és fejlesztése
2017-ben szeretnénk a közvilágítási hálózatot felújítani, amit kettő ütemben tervezünk.
Először a meglévő 430 db. lámpát szeretnénk energiatakarékosra cserélni, illetve ezzel egy időben valamen�nyi meglévő villanyoszlopra szereltetnénk lámpát, ezzel
több, mint 200 db. új lámpával bővül majd a közvilágítási hálózat. Természetesen ezt úgy tervezzük, hogy az
útügyi előírásokban meghatározott fénymennyiség biztosítva legyen valamennyi utcában. Mindezt úgy szeretnénk elérni, hogy közben legalább 30% energiát is meg
tudjunk takarítani.
A második ütemben (ami lehet, hogy átcsúszik majd a
következő évre) pedig a közvilágítási hálózattal el nem
látott területeket szeretnénk fejleszteni, például: Din�nyési út, temetők, az új utcanyitás területe, stb. Ez a folyamat azért megy lassabban, mert a hiányzó hálózatot
meg is kell terveztetni.

Közmeghallgatás
időpontjai
• Szőlőhegyen 2017. február 21-én 18 órakor
• Művelődési Ház
2017. február 23-án 18 órakor

Nyertes Sportpark
pályázat
2016-ban pályázatot nyújtottunk be kettő darab szabadtéri sportpark kialakítására a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-hez.
Ebből az egyiket egy „C” típusút megnyertünk, amely
az iskola mögötti tó partján kerül majd kialakításra
(futópályával és szabadtéri sporteszközökkel). A másik
pályázattal kapcsolatban csak a második körben hoznak majd döntést. Várjuk annak is a pozitív elbírálását
(Szőlőhegyre tervezzük).
Horváth Sándor polgármester
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FELHÍVÁS – ÉRTESÍTÉS
A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999.évi XLIII. törvény és a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
képviselő-testületének a temetők használatának helyi
szabályairól szóló 19/2013. (XII.11.) önkormányzati
rendelet szabályozza a köztemetők működését.
A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta. A
sírhelyek használata a temetéstől számított 25 évre, a
sírbolt használata 60 évre, az urnasírhely használata 10
évre terjed.
A sírhely tulajdonos addig rendelkezik a sírhellyel, amíg
– a törvényben meghatározott feltételek mellett –
megváltotta a sírhelyet.
A megváltási idő lejártát követően – a törvénnyel szabályozott módon – a sírhellyel és a rá épített sírjellel (sírkő, kopjafa stb.) kapcsolatos rendelkezési joga
megszűnik. A temetési hely feletti rendelkezési jog
meghosszabbítható, újraváltáskor elsőbbséget élvez az
eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés
rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.
A meghosszabbítás időtartama a rendeletben rögzített
időtartam.
Az újra meg nem váltott sírhellyel és a rajta lévő felépítménnyel a lejárat után a temető tulajdonosa rendelkezik, ill. tulajdonába mennek át. Kivételt képeznek a
védett (történelmi és egyházi, lelkész) sírok.
A megváltási idő (használati időt), s így a sírral való rendelkezési jogot meg kell váltani. (A megváltott nyugvási
időn belül a sírhelytulajdonos tudta és jóváhagyása nélkül a sírba sem temetni, sem arra sírjelet építeni nem
lehet.)
Amennyiben a sírhely megváltási ideje lejár, és nem kívánja azt újraváltással meghosszabbítani, egy lemondó
nyilatkozat kitöltésével és aláírásával lemondhat róla.
Ezzel elkerülheti azt a kellemetlenséget, amikor a régebben lejárt rendelkezési jogú, és újra nem váltott sírok újratemetésre kerülnek.
Felhívjuk figyelmét, hogy a köztemetőben - ahol a ravatalozó van - az 1992-ben létesített sírhelyek, valamint a
2007-ben létesített urnasírhelyek megváltási joga 2017ben lejár.
A lejárt sírhelyeket a Polgármesteri Hivatalban előzetes
egyeztetés után kérjük megváltani.
A sírhelyek, sírboltok megváltásáért fizetendő díjak:
egyes sírhely: 6.000.-Ft + ÁFA
kettes sírhely: 10.000.-Ft+ ÁFA
két férőhelyes sírbolt: 20.000.-Ft+ ÁFA
négy férőhelyes sírbolt: 30.000.-Ft+ ÁFA
hat férőhelye sírbolt: 40.000.-Ft+ ÁFA
urnasírhely: 6.000.-Ft + ÁFA
Kérem, amennyiben érintettek a hozzátartozók sírhelyei tekintetében a szükséges lépéseket szíveskedjenek
megtenni.
Seregélyes, 2017. január 19.
Horváth Sándor s.k. polgármester
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Közérdekű-hasznos információk
Orvosi Rendelő: Seregélyes, Bethlen G. u. 34.
Dr. Pap Katalin, Telefon: 22/447-008
Rendel: hétfő, szerda, csütörtök, péntek 8-12,
kedd 13-16
Dr. Hegyi Katalin
Telefon: 22/449-579
Rendel: Seregélyesen: hétfő, szerda 11-12, kedd 11-13,
csütörtök 14-16, péntek 10-12
Szőlőhegyen: 7.30-9.30
Dr. Horváth Tibor gyermekorvos
Telefon: 22/447-122
Rendel: Seregélyesen: kedd, csütörtök, péntek 8-11,
hétfő 13-16.30, szerda 13-16
Szőlőhegyen: hétfő, péntek 11.30-12.30; kedd,
csütörtök 11.30-12.00
Dr. Reinitz Zsuzsanna fogorvos
Telefon: 22/447-037
Védőnők: Zsuppánné Kucsera Mónika,
telefon: 22/447-041, 30/406-7480
Kassai Márta telefon: 22/447-041, 22/449-581,
30/406-6170

Székesfehérvári Járási Hivatal
Seregélyes, Széchenyi u.4. Tel.: 22/622-177
e-mail: seregjaras@tolna.net
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek.
Seregélyesi Baptista Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Seregélyes, Fő u.201. Tel: 22/447-012
Hétszínvirág Baptista Óvoda
Seregélyes, Templomköz 1.
Tel: 22/447-022
Seregélyes-Szőlőhegy, Liszt F.u.47. Tel: 22/449-517
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium Eötvös József
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Seregélyes, Fő u.278. Tel: 22/575-002
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Seregélyes, Bethlen G.u.2. Tel: 22/622-056
Adamkó Magdolna
30/585-8301
Farkas Marianna
30/585-8037
Ügyfélfogadás: hétfő, péntek 8-16
Művelődési Ház
Seregélyes, Széchenyi u.1.
Nagy István

70/580-6111

Állatorvos: dr. Dombóvári István 20/942-7675

Községi Könyvtár
Seregélyes, Széchenyi u.1.
Bödő Jánosné

22/447-754

Rendőrség: Herseczki György telefon: 20/526-9705
Gergely Attila telefon: 20/295-4994
Abai Rendőrőrs: telefon: 70/682-4991

Pillangó Gyógyszertár
Seregélyes, Bethlen G.u.20. Tel: 22/447-578

Hatósági állatorvos: dr. Horváth Péter
telefon: 30/943-8298

Polgármesteri Hivatal
Seregélyes, Széchenyi u.5. Tel.:22/447-002
e-mail: seregpol@t-online.hu
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, Péntek

Falugazdász
Répási Ernő

70/436-2464

Búcsúzunk
2017. január 11-én váratlanul ért bennünket a hír, hogy Marika néni szerető
szíve megszűnt dobogni. Egy olyan embertől búcsúzunk, aki meghatározó
személyiség volt településünk civil életében. Hiánya számunkra pótolhatatlan.
A veszteség legjobban az Aranyeső Nyugdíjas klubot érte, hiszen vezetőjétől,
Ambrus Ferencé Kiss Máriától búcsúzunk. Nyugodjon békében!
Emléke szívünkbe örökké élni fog!
„Elment egy lélek ma ismét a Földről, kit szívünk többé el nem feled.
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről… legyen helyettünk: Isten Veled!”

6

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Egész
nap
Büfé

III. Böllérverseny

2017. február 11-én, szombaton 7.00 órai kezdettel
Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt
a III. hagyományos seregélyesi böllérversenyre
Jelentkezési határidő: 2017. február 8.
Jelentkezni lehet: Kajos Istvánné: 20/3362-131, Nagy István: 70/5806-111
Helyszín: Művelődési Ház udvara (Könyvtár udvar) A helyszínen kóstolásra nyílik lehetőség

a versenyző csapatok munkáiból, majd 20.00 órától Bál ahol a zenéről és a jó hangulatról Jenő és társa gondoskodik.

Mindenkit sok szeretettel várunk!

Íz-őrzők

Festmény
kiállítás
Január 18-án kiállítás nyílt az általános
iskola aulájában Simon M.Veronika
Munkácsy Mihály Díjas festőművész
képeiből. A kiállítás tizennégy féle
technikát mutat be.

Mint arról már korábban is írtunk, hogy a Duna televízió
Íz-őrzők című műsorának stábja településünkön forgatott.
Ennek műsorát december 18-án és 26-án láthattuk adásban, mely méltó módon, gyönyörű képekkel ötvözve mutatta be településünket, annak gasztronómiáját.
A felvétel az interneten, az alábbi címen tekinthető meg:
https://
www.youtube.com/watch?v=iqtvp5xE0jk
(Kajos Istvánné és Nagy István)

KÉPMENTÉS
Közel hetven évvel ezelőtt készült ez a jó minőségű kép, melyet Sajtos Gyula, seregélyesi születésű grafikus művész készített
a hajdani, kicsit még romos, ideiglenes óvoda udvarán. A hátsó sorban állók között látjuk a szeretett Vali óvó nénit még
fiatalon és Polányi Mariska nénit, aki dadus és mindenes volt. A kicsik ruházatát és fejdíszét elnézve a kép minden bizonnyal
valamilyen ünnepi alkalomkor készült. Akik fölismerték magukat és egymást: Házi Éva, Bödő Éva, Komáromi Marika, Házi Mária.
Sajnos a többieket nem sikerült azonosítani. Így is értékes kép, szép emlék. Köszönjük Gyuszinak, hogy gondolt lapunkra a fotó
elküldésével. –ke-
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Advent
Ismét elérkezett a legszebb ünnepünkre való ráhangolódás ideje. Már évek óta önkormányzatunk az egyházakkal
közösen készülve ünnepli advent vasárnapjait. Az idei évben
az első gyertyát a Baptista Egyház, a másodikat a Református,
a harmadikat a Katolikus Egyház, míg a negyedik gyertyát az
önkormányzat, a civil szervezetek, az intézmények közreműködésével gyújtottuk meg községünk adventi koszorúján.
Mind a négy alkalom, a közösen eltöltött idő, a felekezetek
lélekig ható műsora rávezetett mindeket az ünnep igazi lényegére, fontosságára. Minden műsor után az önkormányzat szeretetvendégséget biztosított, mely idő alatt lehetőség
nyílt további beszélgetésekre. Ezekhez társult még az Élő Ősz
Nyugdíjasklub alkalmi, karácsonyi képeslap kiállítás is, amelyben négy héten át gyönyörködhettünk.
Köszönjük mindenki segítségét, aki műsorral, bármilyen felajánlással – sütemény, bor – hozzájárult e programsorozat
támogatásához.
Nagy öröm számunkra, hogy falunk díszítéséhez is kaptunk
segítséget. A két felajánlott fenyőfa Seregélyesre Jankovics
Jánosnétól (Kossuth utca), Szőlőhegyre Baki Lászlótól (Jókai
utca) érkezett. Emellett mindkét településrészen egy-egy felállított betlehemmel is büszkélkedhettünk, melynek igen sok
csodálója akadt.
(Kajosné – Nagy I.)
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Domonkos Béláné
Marika néni két
gyönyörű, karácsonyi
témájú goblein képet
ajándékozott a község
óvodájának.
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Kolbásztöltő verseny
November 19-én immáron II. alkalommal került megrendezésre a hagyományos kolbásztöltő verseny. Nagy örömünkre most 19 csapat 19 különböző ízű kolbásszal büszkélkedhetett. A délelőtt a csapatoknak a kolbászok készítéséről szólt,
melyhez 5 kg húst biztosítottunk.
Amíg az udvaron az ízesítésről, a tálalásról, a hungarikumról, a
jókedvről, a csapatszellemről gondoskodtak a nevezők, addig
a kilátogató vendégeinket sült májjal, forró csontlevessel és az
önkormányzat által készített sült kolbásszal láttuk vendégül.
De lehetőség volt a versenyben lévő termékek megkóstolására is, melyet a csapatok szívesen kínáltak. Méltán büszkélkedhettek a finomabbnál finomabb és különleges saját ízesítésű
kolbászkáikkal. Itt is látszódott, hogy Seregélyesen mily nagy
hagyománya van a kolbásztöltésnek.
Az elkészített ételeket egy pártatlan, öt főből álló zsűri értékelte, akinek, elmondásuk szerint igen nehéz dolguk akadt.
A pontozásnál az ízesítés mellett, az elkészítés folyamatát, a
tálalást és a látványt is figyelembe vették.
Ennek alapján az alábbi eredmények születtek:
1. Mindent Megold Bt.
2. Gépészek
3. Diego csapata
A legkisebb résztvevő

A vándorkupa Perkátáról érkezett vissza, melyet ezúton Várnai Kálmán és csapat vehetett át.
Ezúton is gratulálunk, és szeretnénk megköszönni minden csapat munkáját, részvételét. Este a megfáradt csapattagok újult
erővel, és a kilátogató vendégek megalapozott jókedvvel tértek vissza a kora reggelig tartó bálra.
(Kajosné – Nagy I.)

Munkában a zsűri
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Hálaadó előadás
„Ha az egyedüli ima, amit elmondasz egész életedben, így
hangzana: Köszönöm, az is elegendő lenne. (Meister Echart)
Ezzel az idézettel kezdődött az a kedves meghívó, amellyel a Seregélyesi Baptista Általános Iskola igazgatója egy hálaadó műsorra
hívott bennünket, december 13-án.
„Iskolánk az elmúlt időszakban
kiemelkedő eredményeket ért
el. Ehhez nagy segítséget nyújtott
kollegáink áldozatos munkája
mellett fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat és a tulajdonos Seregélyes Nagyközség
Önkormányzata is. Támogatásaikat ezúton is köszönöm. Eredményeinkhez azonban nagyban
hozzájárult a civil támogatók is,
szülők, nagyszülők, seregélyesi
és vidéki magánszemélyek, cégek, vállalkozók támogatása is.
Ezért az önzetlen támogatásért
szeretnénk köszönetet mondani
hálaadó műsorunkkal.”
És mi eleget tettünk a meghívásnak. A zsúfolásig telt színházteremben még a pótszékek sem
voltak elegendők, álltak a falak
mellett, az ajtókban. A műsor,
amit láttunk – igazi ajándék volt. Szép gesztus, ami további támogatásokra serkent. Köszönjük!
-ke-
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Humán
munkaközösség hírei
Munkaközösségünk versenyei általában a 2. félévben vannak.
Az iskolai és területi megmérettetéseket megcsináltuk,
várjuk a tavaszi fordulót. Simonyi Zsigmond Országos és Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei fordulójára az 5. évfolyamból Buza Júlia 5.a, Rétfalvi Norina 5.b, Hollósi Zsófia 6.b,
Marosán Melinda 6.b osztályos tanuló jutott be.
Ebben a tanévben a kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és Gimnázium nem nyelvi versenyt, hanem novellaíró pályázatot írt ki Az én történetem címmel. Iskolánkból
Puszta Klaudia 7. b és Veszprémi Dóra 8.b osztályos tanuló
pályázott. Dóra III. helyezést ért el. Gratulálunk!
A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola 20 éve
rendezi meg a megyei j~ly versenyt. Szeptember óta készültünk
a házi versenyre, hogy évfolyamonként ki az az egy tanuló,
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aki továbbjuthat a megyeire. 3-8. osztályig egy-egy tanuló
képviselte iskolánkat. 2016. november 22-én volt a verseny.
132 tanuló 30 iskolából mérte össze a tudását.
A mi iskolánk 6 évfolyamból 4 helyezést hozott.
Mi voltunk a megyében a LEGSIKERESEBB ISKOLA!
3. o. Abineri Ákos II.
felkészítő tanára: Szabó Anna
4. b. Kálmán Kristóf
felkészítő tanára: Kovács Marianna
5. a.Vidovics Zoltán III. felkészítő tanára: Szászi Béláné
6. b. Hollósi Zsófia III. felkészítő tanára: Stanicsek Szilvia
7. a. Nagy Zsófia III.
felkészítő tanára: Szászi Béláné
8. a. Paplogó Veronika felkészítő tanára: Biróné Berki Ilona
Az elért eredményekhez Gratulálunk!
Vörösmarty Mihály 1800. december 1-én született. Tiszteletére
a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola
hosszú évek óta szavalóversenyt hirdet 10-18 éves korosztály
számára. Iskolánkat Kiss Viktória 7. b és Puszta Klaudia 7. b
képviselte. Dicséretben részesültek.
A további eredményeinkről a következő számban beszámolunk.
Szászi Béláné munkaközösség vezető
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Óvodai hírek
Programjaink képekben
A késő ősz és az advent időszaka bővelkedett rendezvényekben és eseményekben.
- A sort Márton nap alkalmával rendezett Galiba-héttel kezdtük, aminek záró akkordjaként FABULA színjátszó körünk
előadta a gyermekeknek „A libapásztorlány lakodalma” című
zenés játékot. Vendégszereplőként Burián Katalin a Baptista
Pedagógiai Szakszolgálat vezetője harmonikával kísérte a dalokat ezen az előadáson, és később a mikulásváró délelőttön is.
- Szülői Munkaközösségünk őszi bált szervezett a felnőttek
számára, bevételét kisgyermekeink javára fordítjuk.
- Több színházi élményben is volt részük az ovisoknak. Az
Eleven Társulat kétszer járt nálunk, „A három kismalac” és a
„Télapó manói” című előadásukat élvezhették gyermekek és
felnőttek. Nagycsoportosainkat gyermekbérleti előadás keretében a Pelikán terembe vittük színházba.
- Idén is eljött hozzánk a Télapó, a vele való találkozás nagyon
várt és örömteli esemény minden évben. Nagycsoportosaink
meghívást kaptak az általános iskola alsósainak Mikulás ünnepélyére is, ahol nagy örömmel vettünk részt.
- A cipős-doboz akció keretén belül, felhasználva külső kapcsolatainkat (budapesti támogatók) tartós élelmiszert, ruhaneműt,
játékot jutattunk el rászoruló családoknak.
- Részt vettünk községünk adventi rendezvényein, a Katica
csoportosok táncos műsorukkal felléptek az adventi vásáron,
valamint karácsonyi műsorral kedveskedtek az Élő Ősz nyugdíjas klub ünnepségén.
- A Művelődési Házban megrendezett 4. adventi gyertyagyújtáson Tehetség-műhelyünk szerepelt.
- Karácsonyt várva, a gyermekek nagy örömére ajándékaival
megérkezett az angyalka a központi és a szőlőhegyi óvodába
is. A szeretet ünnepére készülve szép hagyományként a téli
szünet előtti utolsó estén mi felnőttek is köszöntöttük egymást.
Zölei Józsefné
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Eredményeink:
3. osztályosok közül
1. Abineri Ákos
2. Márton Áron
3. Németh Vivien

4. osztályból: 1. Kálmán Kristóf (4.b)
2. Csörgei Lara Fanni (4.b)
3. Felföldi Lili Dorka (4.b)

Alsós hírek
Szeptember 30-án, A magyar népmese napján, alsós tanulóink
többsége beöltözött egy- egy népmesefigurának.

Ezzel is hozzájárulunk ahhoz, hogy népmeséink a mai fiatalok
által ismertek és kedveltek legyenek és így emlékeztünk meg
Benedek Elekről, születésnapjáról.
November 10-én tartottuk meg
a J ~ LY helyesírási verseny iskolai fordulóját.

A megyei versenyen, a Munkácsy Mihály Általános Iskolában,
Abineri Ákos és Kálmán Kristóf képviselte tanulóinkat. Ákos 2.
helyezést ért el és Kristóf is az első harmadban végzett.
Novemberben többször foglalkoztunk az egészséges táplálkozással (zöldség – és gyümölcsnapot rendeztünk), beszéltünk a
megfelelő vízfogyasztásról és a fogaink épségének megóvásáról (rajzversenyt bonyolítottunk le).
December 1-jén Sárosdon jártak tanulóink egy Mesemondó
versenyen. Közülük Hornyák Károly 2.b osztályos tanuló ért el
1. helyezést. December 6-án délelőtt meglátogatott bennünket
a Mikulás. Ajándékokat hozott a tanulóknak, akik cserébe dalokkal, versekkel köszöntötték őt.
Délután pedig báloztunk.
A gyerekek először a 4.
osztályosok játékos, dalos, táncos műsorát tekintették meg, majd az
iskolában táncolhattak,
játszhattak, tomboláztak.
Mindenki nagyon jól szórakozott.
Tanulóink is nagyon várták már a karácsonyt. Hogy az Advent,
a „Várakozás az Úr eljövetelére” még bensőségesebb, ünnepélyesebb legyen, közösen gyújtottunk gyertyát. Hétfőnként
összejöttünk az 1. órában és kis versek, dalok, rövid történetek segítségével Buzáné Penzer Anita tanító igyekezett ezt az
ünnepkört közel hozni a gyerekekhez.
A programokon felléptek a citerások, és más tanulói csoportok is. Kis ajándékokat, szép szavakat, idézeteket, követendő
példát is kapnak ilyenkor kicsik és nagyok egyaránt.
Lippainé Bihercz Ildikó munkaközösség-vezető

Szülői
munkaközösség hírei
Az idei, 2016/17-es tanévben már másodszor rendeztük
meg a MÉZESKENYÉR NAPOT. Erre a napra a seregélyesi
méhészek által felajánlott mézből minden tanuló kap egy szelet margarinos-mézes, vagy csak mézes kenyeret tízóraira. Az
idén már nem csak a mézet, de a kenyeret és a margarint is
felajánlásból kaptuk. Októberben az őszi szünet előtti napon
az SzM anyukák elkészítették és a gyerekek elé tették ezt a
finomságot.Természetesen a pedagógusok sem maradtak ki és
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ők is jó ízűen fogyasztottak. Reméljük, „ragadós” lesz a példa
és továbbra is folytathatjuk ezt az akciót.
Másik megmozdulásunk december 9-én, a posta előtti téren
volt, ahol karácsonyi ráhangolódást, ajándékozást rendeztünk.
Támogatói jegyek ellenében használt és új ruhák, játékok,
könyvek, különböző ajándék- tárgyak voltak kaphatók. AVON
termékbemutató és kézműves termékek színesítették a délutánt. Felléptek az óvodások Katica tánccsoportjának tagjai,
az iskolások és az „Élő Ősz” Nyugdíjas Klub tagjai.
A rendezvény ideje alatt zsíros kenyérrel, forralt borral, forró
teával, sült tökkel és süteményekkel kínáltuk meg azokat, akik
megtiszteltek bennünket. Szeretnénk ezt a rendezvényt is hagyománnyá tenni.
Cipős-doboz akciót szerveztünk a Baptista Szeretetszolgálat
felhívására és karácsonyi csomagokat készítettünk rászoruló
gyerekek részére.
Hiszek abban, hogy egyre többen gondolják azt, hogy érdemes a szülői munkaközösséghez tartozni, mert így együtt tudunk segíteni gyermekeinken.
Az általános iskola szülői munkaközössége nevében szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki munkánkat segítette.
Somogyiné Csanádi Enikő
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Sport hátán sport
Biztosan sokan ismerik Kaluz Ákost, aki ügyes mesterember, de nem biztos, hogy azt is tudják róla, hogy remek sportember is. Olyan, aki a szabadidejében futóversenyeken vesz
részt, s ha már elindul, rendszeresen éremmel tér haza. Legutóbb is egy budapesti nemzetközi versenyen maraton- futásban szerzett érmet. Ezúton is gratulálunk neki, s további szép
sikereket kívánunk!

a legeredményesebb azon a napon. A felnőtteknél székesfehérvári hölgyek vihették haza az érmeket és a jutalmakat, míg
a felsős gyerekek között évfolyamonként jutalmaztuk a legjobbakat. A leginkább az motiválta őket, hogy az a három osztály,
amelyik létszámarányosan a legtöbb pecsétet gyűjtötte össze,
különdíjat kap. Az első helyen a 6. a osztály csapata végzett, így
ők mehetnek falat mászni.
Természetesen egy ekkora rendezvényhez sok segítőre van
szükség. Akadtak is bőven, mert a kollégákon kívül Székesfehérvárról a nordic walkingosok segítettek, míg a helyiek közül az íjászaink, a helyi vöröskereszt szervezete, Győri László
csontkovács, a perkátai kerékpárosok, stb. segítségével színesedett a paletta.
Szeptember 17-én megyei sportnapot rendeztünk az iskolában és annak környékén. Előző nap még csodálatosan szép idő
volt, s bíztunk benne, hogy a hidegfront csak vasárnap ér ide,
de nem így történt. Emiatt kissé át kellett szervezni a helyszíneket, s néhány feladatot. A rossz idő miatt más településekről
csak kevesen jöttek el, de az iskolánk apraja és nagyja sportolt,
és remekül érezte magát. Sőt, még az Erdélyből itt levők is
bekapcsolódtak a sportprogramokba. Sokféle program várta
a résztvevőket. Mászhattak falat, kipróbálhatták az emeletes
kerékpárt, íjászkodhattak, kenuzhattak a tavon, sakkozhattak,
célba dobhattak, és rúghattak, egyensúlyozhattak, tollasozhattak, nordic walkingozhattak, akadálypályákat küzdöttek le,
szkanderezhettek és még rengeteg féle sportot próbálhattak
ki. Mindenki lelkesen gyűjtötte a pontokat, hogy ő lehessen

Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a sok-sok önzetlen
segítséget, s azt, hogy jól sikerült ez a nap. A végére még az ég
is kiderült, a nap kibújt a fellegek mögül, s mosolyogva nézett
ránk, mert a rossz időnek nem sikerült rajtunk kifognia.
Miközben a sportesemények zajlottak, addig az emeleti aulában különféle kézműves foglalkozások termékeivel lehetett
ismerkedni. Például az ólomöntéssel, vagy éppen a sárosdi kézművesek munkáival. De volt itt finom méz és sajt is.
A sport és a művészet csak látszólag áll távol egymástól. Mi
ezen a napon festőművészeket is fogadtunk, akik a rajzterem
rejtekében csendesen megbújva csodás képeket alkottak, s
közülük többel meg is örvendezettek bennünket, mert alkotásaikat az iskolának adományozták. Nekik is köszönet. Többek
közt Ősi Kovács Imre bácsinak, Karóczkay Ottónak, Miklósné
Marcsinak.
•
Az őszi első tollaslabdaversenyre Pécsett került sor. Az U15-ös
korcsoportban Deák Dorina egy bronzéremmel, míg párosban
Szalai Kírával egy-egy ezüstéremmel lettek gazdagabbak. Deák
Barnabás pedig megnyerve a korcsoportját aranyéremmel tért
haza.
A következőt Szegeden rendezték, ahol a párosaink lettek
érmesek. Az U13-as lányoknál bronzérmet szerzett a Kustán Kata – Szalai Kíra páros. Egyéniben is ügyeskedtek, de
az éremszerzés ott nem sikerült. Az U17-es korosztályban a
vegyes-párosok között Deák Dorina testvérével, Barnabással
lett bronzérmes.
Itt Barnabás játéka kiemelkedően jó volt. Dorina és a Kustán
Noémi nagyon jól játszva ugyancsak a harmadik helyen végzett
párosban. Egyéniben nagyon jól játszva Noémi bejutott a legjobb nyolc közé. Ott remek játékkal 3 játszmás nagy csatában
2-1 arányban maradt alul, s nem léphetett a dobogóra. Ám én
csak gratulálni tudok neki és a többieknek is.
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Október 8-án, szombaton az iskolánkban 4 korcsoport
számára rendeztünk tollaslabdaversenyt. Ennek célja elsődlegesen a diákolimpiára való felkészülés volt. Érkeztek versenyzők Nyíregyházáról, Zamárdiból, Mosonmagyaróvárról, Érdről,
Dunaújvárosból, Székesfehérvárról és persze innen tőlünk is.
A nemzetközire sikeredett versenyen még egy kínai és egy
indonéz fiú is indult.
A legkisebbek is megmutathatták tudásukat, s nagy boldogság
volt, amikor a díjkiosztáskor kiderült, hogy néhányan közülük
is kapnak érmet. Második lett Vörös Nóri, míg harmadik Csókás Csenge és Sándor Luca. A fiúk népes mezőnyéből a főtáblára került Sárfi Ciprián és Szalai Jocó is. Ám az éremszerzés
most még elmaradt. A nagyobbaknál Vámosi Bence, Szalai Kíra,
Miklós Niki, Károlyi Napsugár,Varga Pityu és Halmi Adrián lett
érmes. Gratulálok nekik is, és további szép sikereket kívánok
mindegyiküknek.
•
Október 16-án, vasárnap, az áthelyezett munkanapot követően ugyancsak gyerekektől volt hangos a tornacsarnok. Most
a FEMSZISZ szervezésében rendeztek tollaslabdaversenyt a
csarnokunkban. Most is érkeztek Mosonmagyaróvárról, Zamárdiból, Verőcéről, Székesfehérvárról versenyzők. Ezen szintén sok seregélyesi kisgyerek indult és szerzett érmet.A tudásszint szerinti kategóriákban nincsenek külön választva a fiúk
és a lányok. A legkisebbeknél Sárfi Ciprián állhatott a dobogó
tetejére, míg Szalai Jocó a harmadik fokon büszkélkedhetett.
A legerősebb egyéni kategóriában Deák Barnabás végzett az
első helyen a testvére, Dorina előtt. Az erősebb párosoknál a
lányaink nem találtak legyőzőre. Deák Dorina Szalai Kírával
együtt aranyérmet vehetett át. A másik páros kategóriában ifj.
Varga István lett bronzérmes fehérvári párjával. A jó hangulatú
verseny délután ért véget, s többen is jelezték, a következőre is eljönnek. Arra pedig december 4-én, ugyancsak vasárnap
került sor.
Karkóné Lukácsy Marianna edző

Eljött a december,
s vele néhány verseny
Mikulás közeledtével december 3-án, szombaton az utánpótlás korosztály számára Seregélyesen rendeztünk tollaslabdaversenyt. A”D” kategóriás versenyre Érdről, Budapestről,
Nyíregyházáról, Szegedről, Pécsről, Verőcéről és természetesen a megyénk több településéről is érkeztek versenyző gyerekek.
A verseny a legkisebbek küzdelmeivel kezdődött. Nagyon lelkesek voltak, s persze egy-egy vereség után könnybe lábadtak
a szemek. A cél a gyakorlás, a tapasztalatszerzés és a jelenlegi
tudás összevetése volt a többiekével.
Az U9-es kislányoknál Gyenge Laura állhatott fel a dobogó
3. fokára. A fiúk mezőnyében a legeredményesebb most Vámosi Gergely volt. Ám az éremszerzés most még elmaradt.
Akárcsak Varga Pityunak az U11-es mezőnyben. Az U13-as lányoknál Kustán Kata egy hosszabbításos mérkőzésen maradt
le a dobogóról. Szalai Kíra viszont a tetején állva vehette át az
aranyérmet.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Sőt, az U15-ös mezőnyben is ügyesen versenyzett, mert ott
hosszabbítás után kikapva az ezüstérmet szerezte meg. Az U13as lány párosoknál pedig Kustán Katával megerősítve aranyérmet vehettek át. Míg az idősebbek között ezüstérmet gyűjtöttek be. December 4-én, vasárnap az amatőr tollasozók is pályára
léphettek. S olyan szerencsések voltak, hogy még télapóval is
találkozhattak. Minden induló kapott egy kis ajándékot.
Akik pedig a dobogóra állhattak, mikulás bácsi kicsinyített
mását is begyűjtötték. Érkeztek a megyén kívülről is játékot
kedvelő gyerekek és felnőttek is. Hogy a sport és az egészség
karöltve együtt jár, bizonyítja az is, hogy a Vöröskereszt helyi
szervezete a sportcsarnokban ismét lehetőséget biztosított a
vércukorszint és a vérnyomás mérésére. Tesztet kitöltve pedig
ajándékot is vehettek át az ügyesek. Sőt, az érmesek pedig egyegy kis édességcsomagot is hazavihettek.
A legkisebbeknél Vörös Nóra és Sándor Luca nyakába is bronzérmet akasztott a Mikulás bácsi. A nagyobbak közül egyéniben, illetve párosban érmet szerzett Szalai Kíra, Deák Dorina,
Karkó Péter, Deák Barnabás, Nagy Márton, Kovács Lackó és
Varga Pityu. Mindegyiküknek szívből gratulálok és további szép
sikereket kívánok. De nem szabad feledni: a tehetség önmagában semmit sem ér, ha nincs hozzá kitartás és szorgalom!
December 10-én felnőttek számára nyílt versenylehetőség.
Még Pécsről, Budapestről, Miskolcról is érkeztek versenyzők a
megyében élőkön kívül. Ezen a versenyen fiatalok is indulhattak. A Seregélyesi Pelikán DSE-t Deák Dorina, Kustán Noémi,
Deák Barnabás és Nagy Márton képviselték.
Első felnőtt versenyükön nagyon szépen helyt álltak. Ugyanis
Dorina csak a döntőben kapott ki, s ott is csak a hosszabbításban dőlt el az érem színe, akárcsak a Marcinál. Mindketten
a dobogó második fokán vehették át az érmeiket. A párosok
mezőnyében aztán már Noémi a Dorinával, míg Marci a Barnabással bronzérmet vehetett át.
A decemberi U13-as válogatott keret edzőtábora után, Szalai
Kírát meghívták a válogatottba, ahol a Nation to Nation nemzetközi csapatversenyén a magyar csapat tagjaként vett részt.
A három napon át tartó versenyben csapatunk a 10 ország
közül a 4. helyen végzett, épp hogy lemaradtak a dobogóról.
Összességében nagyon eredményesen zárta a tollaslabdás csapat az évet. Soha rosszabb ne jöjjön!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki valamilyen
formában segítette a munkámat, s közvetve avagy közvetlenül
hozzájárul a szép eredményekhez.
Mindenkinek kívánok egészségben bővelkedő, bút kerülő, boldog új esztendőt!
Karkóné Lukácsy Marianna

A Napraforgó Meseszínház
December 10-én,
Szőlőhegyen a tornateremben e településrész
gyermekeinek és a református hittanosoknak
Mikulás napot tartottunk.
A Napraforgó Meseszínház műsorát, a játszóházat és a finom
ebédet nagy örömmel fogadták kicsik és nagyok egyaránt.
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A 2016/17-es
tanév nélkülük…
Krentzné Berta Erzsébet
Kedves Erzsike!
Mikor vállaltam, hogy írok /írnék/ rólad pár gondolatot, az
első ami eszembe jutott rólad Fazekas Anna Öreg néne őzikéje c. meséjéből:
„MELEGSZÍVŰ, DOLGOS, DERÉK,
MESE ŐRZI ARANYSZÍVÉT…”
Ez így igaz, de nem mese! „Most,
1988-ban, mikor visszajöttem a
GYES-ről dolgozni, Te voltál 4
évig a párom. Párhuzamos osztályfőnökként sokat segítettél
nekem.”
Lehet, hogy erre már nem is
emlékszel, de én igen. Mindent
együtt, egyeztetve csináltunk,
együtt mentünk kirándulni is.
Mintha ma lett volna!! Az első évben neked 43, nekem 42 tanuló jutott egy osztályba. Egy évig
tanítottuk őket. Nem volt akkor még bontás.
A következő év elején Horváth Ivánné Erzsi néni létrehozta a
méltán híres 6. c osztályt, Bozori Gabi volt az osztályfőnökük.
Utána is mindig együtt tanítottunk, te a magyart, én a történelmet, te a természetet vagy a földrajzot. 27 éve így ment
évről évre.
Nagyon ritkán buktattál! Óráidra becsületesen készültél, nagyon jó kapcsolatot ápoltál a szülőkkel, meg velünk is. Sok-sok
kirándulást szerveztél nekik, számtalanszor színházba vitted a
szülőket. Jut eszembe, a tantestületi kirándulásokat is Te szervezted. Színvonalas anyák napi műsorokat állítottál össze, utána megvendégelés, jó hangulatú beszélgetések…
Alsós kollégáiddal, mert te tanító is vagy, nyaranta vándortáborokat szerveztél. Nem sajnálva rá az időt és a szabadságodat!
A gyerekek mindig szerették /szeretik/ Erzsi nénit. Könyvtárosként sok-sok kötelező olvasmányt nyomtattál ki nekik,
hiszen ők már nem olvasni akartak… Miattad senki nem ismételt évet!
Elgondolkodtál-e azon, hány füzetet javítottál ki a 40 év alatt?
Hány értekezleten, továbbképzésen vettél részt? Hányan mentek nyugdíjba azóta, mióta itt dolgozol?
Negyven évnyitó, negyven évzáró, ballagás… Kb. 7400 tanítási
nap, kb. 37000 tanítási óra.
Hány osztályfőnöki munkaközösségi beszámoló?
E számvetés után senki nem vitatja, hogy jöhet a megérdemelt
pihenés, egy új életforma…
„Azt gondolom, hogy a Te ars poeticád is az, ami az enyém:
Szerintem fontos az, hogy szeressenek bennünket a gyerekek,
és fontos az, kiérdemeljük, hogy szeressenek.” /Jakab Bernadett/
Kívánok a magam és kollégáim nevében jó egészséget, tartalmas nyugdíjas éveket.
Szászi Béláné
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Rózsa Judit
Kedves Judit!
Mindannyiunk életében vannak fontos állomások. Most te is
egy ilyen állomáshoz érkeztél.
1997-ben csatlakoztál a tantestületünkhöz. Az akkor még nagy
létszámú tagozaton kezdtél tanítani elsősorban matematikát és
informatikát. Itt bizony sokszor
kellett nagy kihívásokkal, váratlan
helyzetekkel szembenézned, és
megoldanod. Ennek ellenére nagy
kitartással, szeretettel tanítottad
a rád bízott gyermekeket.
Sőt! Nem csak a gyermekek, hanem a szüleik nevelését is fontosnak tartottad.
Sorolhatnék még sok szép dolgot rólad, de akik ismernek,
azok tudják ezeket.
Inkább emlékezzünk néhány közös, együtt átélt élményre:
- Jó hangulatú, feledhetetlen túrákat szerveztél a gyerekeknek
és kollégáknak. Csodaszép helyekre jutottunk el a vezetéseddel. Te az elején felvetted a „nyúlcipődet”, mi pedig csak a halványuló nyomodat követhettük, de nagy élmény volt minden
kirándulás!
- Ilyen jó emlékek még, az együtt megálmodott farsangi produkciók. Kitalálni, előkészíteni, betanítani (na, ez azért kihívás
volt a javából) és szerepelni. Legalább annyira élveztük ezeket
a szerepléseket, mint a gyerekek… ha nem jobban!
Mindig nagy lelkesedéssel készültünk az év végi osztálykirándulásokra. Ez a gyerekeinknek is nagy élmény volt, ezért
igyekeztünk a számukra leginkább befogadható programokat
találni. Mivel a létszámunk rohamosan csökkent, így ezek a kirándulások nagyon családias jellegűek lettek.
Ezek a szép emlékek mindig itt lesznek a szívünkben, és jót
mosolygunk rajtuk, esetleg meg is könnyezzük őket egy kicsit,
de örökre összekötnek bennünket!
Galamb Edit

Papp Józsefné Sallai Erzsébet
Kedves Erzsi!
Amikor felkértek, hogy én írjam meg és mondjam el Neked
a búcsúztatót, igent mondtam,
mert velem dolgoztál a leghos�szabb ideig.
Búcsúztatót? - döbbentem később rá. Nem szeretem a búcsúzást, búcsúzkodást, az olyan
végleges dolog. Mindig szomorú,
és hozzád nem illenek a szomorú
dolgok. Hát ezért nem is búcsúzom, inkább visszaemlékezem az
együtt töltött időkre.
SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

1997 augusztusában jelentél meg a mi kis iskolánkban Szőlőhegyen. A konyha és az iskola ettől a naptól kezdve feléledt,
vidámságtól és nevetéstől lett hangos. Téged is dicsértek a finom ennivalókért és az iskola tisztaságáért. A gyerekekkel és a
kollégákkal hamar megtaláltad a hangot.Takarítás, hurcolkodás,
műsor, kirándulás - mindenben számíthattunk rád.
Emlékszel?
- A sok-sok táborozás- Bárna, Bőszénfa, Komárom, Bakonybél
és a többi.
- Az ünnepségek, programok- a tanévnyitók, farsang, szüreti
felvonulások, nyugdíjas találkozók…
Mennyit készültünk rájuk!
10 évet töltöttünk együtt a Tagiskolában. Nehéz, de szép szakasza volt életünknek.
Aztán 2007 őszétől idekerültünk a seregélyesi iskolába.
Sikeresen beilleszkedtél a nagyobb közösségbe is. Mindenkihez volt egy-egy jó szavad. Derűd, jó kedved csak ritkán hagyott el. Munkatársaid megszerettek, mert: „Az ember értékét
nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége,
hanem a lényéből áradó melegség minősíti.” - mondja Müller
Péter.
Itt sem kérhettünk tőled olyat, amit ne tettél volna meg. Ha új
munkatárs érkezett felkaroltad és segítettél neki beletanulni
a munkába. A kávéd illata átjárta az iskolát, melybe nemcsak a
kávét, de a lelkedet is belefőzted.
Idővel az emberi test elfárad, elkopik. Így van ez nálad is, hol itt
fáj, hol ott fáj. De azért - úgy hallottam, hogy- ennek ellenére
is fáradhatatlanul fogod a kapanyelet. Azért néha hagyd azt is
pihenni! Fő munkaköri feladatod ezután a családról, az unokákról való gondoskodás.
Igaz, hogy nem dolgozol már itt az iskolában, de azóta is többször jártál nálunk. Hol unokáidat kísérted, hol valami papírért
jöttél, hol pedig műsorra, ünnepélyre vendégként.
Nyugdíjba vonulásod alkalmából sok szeretettel köszöntünk.
Köszönjük az együtt töltött éveket. Betegségmentes, hosszú
nyugdíjas éveket kívánunk!
Munkatársaid nevében: Szomolainé Fogas Márta

Díjazták
a játékvezetőket
Decemberben, Székesfehérváron a 2016-os évben, a csapatok és a játékvezetői bizottság
döntése által a legjobb sportvezetőket díjazták.

Korai nyelvoktatás
iskolánkban
Az idei tanévben is folytatódott a német nyelv oktatása
heti 5 órában első és második évfolyamon Kertész Andrea,
Hack-Bokros Andrea, Kovácsné Fett Ágnes tanárnők vezetésével.
Igen lelkesen álltak neki az elsősök a tanulásnak. Mára már
rengeteg szót ismernek a család, iskolai eszközök, gyümölcsök,
italok, berendezési tárgyak témakörből. Tudnak számolni, németül énekelni, mondókákat mondani. Sok olyan alapmondat
van, amelyet szinte automatikusan németül használnak.
A másodikasok már az írásbeliséggel ismerkednek. Ők már
nem csupán elmondják németül a tanult szavakat, kifejezéseket, hanem le is tudják írni őket. Igen ügyesen olvasnak németül és ami nagyon fontos: meg is értik az idegen nyelvű (néhány
rövid mondatból álló ) szöveget.
Igyekszünk megismertetni velük a német eredetű szokásokat. :
Novemberben Márton napján lámpásokat készítettünk, felvonulást tartottunk.
Decemberben az adventhez, karácsonyhoz kapcsolódó szavakat tanultunk, januárban a téllel, farsanggal fogunk foglalkozni.
Célunk: megfelelően reagáljanak a feltett kérdésre, utasításokra, megértsenek német nyelvű dialógusokat, filmeket. Tudjanak
németül egyszerű mondatokat önállóan megfogalmazni.
Remélhetőleg ezzel a korai alapozással sikerül a későbbi
nyelvtanulásukat megfelelően előkészíteni.
Várjuk a leendő elsősöket bemutató óráinkra. Reméljük minél
többen élni fognak ezzel a felkínált lehetőséggel.

Az év játékvezetője már második alkalommal Závotka
Csongor lett, hiszen 2011-ben
is őt választották a legjobb sípmesternek.
Ezúton is gratulálunk, további
szép, eredményes munkát kívánunk!
Kajos Istvánné és Nagy István

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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A tagintézmény
új vezetőjének
bemutatkozása
Iskolánkban az elmúlt
tanévben lezajlott tagintézmény-vezetői pályázat
eredményeként új vezetés
került megválasztásra. Így
lettem a Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Szakképző
Iskola és Kollégium Eötvös
József Szakképző Iskolája
és Kollégiuma tagintézmény-vezetője.
1991 szeptemberétől tanítok, így a pedagógusi pályán eltöltött 25 év (ebből
a seregélyesi szakképző
iskola vezetésében eltöltött nyolc év) kellő tapasztalattal ruházott fel ezen új kihívás
vállalásához.
Hogyan is jutottam el az elhatározásig, hogy megpályázzam az
intézményvezetői kinevezést? 2008 januárjában jelentkeztem
az intézmény vezetőhelyettesi pályázatára. Akkor azt gondoltam, végre újra közelebb kerülhetek a mezőgazdasághoz. Ezt
az elkötelezettségemet bizonyítják az általam választott oktatási intézmények is: érettségi bizonyítványt a székesfehérvári
Vántus Károly Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd agrármérnöki diplomát a mosonmagyaróvári Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán szereztem.
Édesanyám pedagógus, egész életét ennek a pályának szentelte, így a rendszerváltás után, amikor csökkent az igény agrármérnök végzettségű szakemberekre, egyértelműnek látszott
számomra a pályamódosítás iránya. Ehhez a tanári képesítést
Gödöllőn szereztem meg. Seregélyesre kerülésem után az intézményvezetési ismereteimet a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán sajátítottam el.
Vezetői tapasztalataimat mint nevelési igazgatóhelyettes tehát
itt, Seregélyesen az Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium falai között gyűjtöttem és csiszoltam. 2016 augusztusától
e tapasztalatokat hasznosítom tagintézmény-vezetőként. Úgy
gondolom, egy vezetőnek mindig fejlődnie kell, és innovatív
gondolkodásúként kell irányítania a rábízott intézményt, a dolgozókat, a diákok életét és képzését is.
Képzettségem szerint agrármérnök tanár vagyok, így a mezőgazdasághoz, a természet védelméhez való kötődésem az
iskola vezetésében is erőteljesebben megjelenik.
2017 januárjától ökoiskolai pályázatban veszünk részt, valamint minden olyan kezdeményezést támogatok, amely környezetünk védelmével, a környezettudatos gazdálkodással
függ össze. Az iskola parkjában kivágott fák helyére újakat telepítettünk, szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat. Ösztönzöm diákjainkat olyan pályázatokon való indulásra, ahol a
környezettudatos gazdálkodás elterjesztése a cél. Támogatjuk
az ehhez szükséges új mezőgazdasági gépek, új termesztési
technológiák megismerését, lehetővé tesszük mindezek meg-
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tapasztalását a rendszeresen szervezett tanulmányi kirándulások alkalmával. A mezőgazdaság szeretete végig kíséri vezetői
döntéseimet. Bízom benne, hogy ez erősítheti a tanulók szakma iránti elköteleződést is, és ezáltal javul neveltségi és tanulmányi eredményük, megítélésük is. Remélem, mindez az iskola
hírnevének öregbítéséhez vezet majd.
Bízom abban, hogy a közös munka sikere érdekében az elkövetkező években jó kapcsolatot építünk és tartunk fenn
székhelyintézményünkkel, a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégiummal, valamint a település önkormányzatával és lakosaival. Ennek eredményeként pedig további
sikereket tudunk elérni a mezőgazdasági szakképzésben.
Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető

Kedves Olvasó!
Kedves Leendő Diákunk!
A Seregélyes lakosai által csak „MTH”-nak nevezett oktatási intézményünk története majd’ hatvan esztendeje összeforrt
a falu múltjával. Az akkori Munkaerő-gazdálkodási Tartalékok
Hivatalának fenntartásában működő 319. Ipari Szakmunkásképző Intézet egy ingatlancsere folytán 1958-ban költözött a
Magyar Néphadsereg seregélyesi laktanyájába. Az intézmény
neve folyton változott, 2008 óta Eötvös József oktatáspolitikus, író nevét viseli.
Iskolánkban az elmúlt tanévben lezajlott tagintézmény-vezetői pályázat eredményeként új vezetés került megválasztásra.
Turcsányi Sándorné, a velencei székhelyintézmény igazgatója,
Szokolné Szecső Tímea a seregélyesi tagintézmény vezetője,
Varsányiné Kozma Judit tagintézményvezető-helyettes és Végh
László gyakorlati oktatásvezető arra törekszünk, hogy iskolánk
szakképzési választéka megmaradjon, és esetleg új utakat keressünk, vagy az elmúlt években megszűntetett képzéseinket
– mint például a hegesztő szakma – ismét bevezessük.
Törekvéseink első eredményeként sikerült elérnünk, hogy a jövő tanévtől
újra indíthassuk a környezetvé
delem-vízgazdálkodás szakmai érettségit is adó
szakgimnáziumi osztályunkat.
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A mezőgazdasági gépészképzésre mindig igény mutatkozott a
diákok és szüleik, valamint a környékünkön gazdálkodók részéről. A továbbiakban is ez adja intézményünk fő szakképzési
irányát. Így a következő tanévben is a mezőgazdasági gépész
3 éves szakközépiskolai, valamint a mezőgazdasági gépész
szakirányultságú 4 éves szakgimnáziumi osztályok lesznek a
meghatározó beiskolázási lehetőségeink. Mint már említettem,
szintén indítjuk a lányok számára is továbbtanulási lehetőséget
biztosító környezetvédelem-vízgazdálkodás szakirányultságú 4
éves szakgimnáziumi osztályunkat.
Az új képzési struktúrának megfelelően, a szakmára vágyók
számára is ott a lehetőség az érettségi bizonyítvány megszerzésére, hiszen nappali tagozatos rendszerben is jelentkezhetnek hozzánk, akik a szakmunkásvizsgát követően két év alatt
szeretnének leérettségizni. Az érettségi birtokában sokkal nagyobb esélyük nyílik a munkaerőpiacon történő előnyösebb
elhelyezkedésre, és természetesen a továbbtanulásra is, akár a
középfokra alapozott technikusi szakképzésről, akár a felsőfokú továbbtanulásról legyen szó.
A szakmai képzések között egy új lehetőség is megjelent: a
szakmai ráépülés, amely egy éves továbbtanulás révén a már
meglévő, mezőgazdasági gépész szakmára alapozva, gépjavító
végzettséget is biztosít. Nappali tagozaton ma már akár 25
éves korig tanulhatnak a fiatalok. Esti, levelező tagozaton nincs
életkori korlátozás. A felnőttképzésben, felnőttoktatásban is
évek óta jelentős igény mutatkozik a gépészképzésre, valamint
a szakiskolát végzett felnőttek érettségire való felkészítésére.
Képzéseinkkel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nyújtunk a
22/575-002-es telefonszámon, illetve a www.seregszaksuli.hu
oldalon. Az iskolai képzés megvalósítása során fontos célként
tűztük ki magunk elé, hogy olyan képzett, innovatív szakembereket biztosítsunk a régió mezőgazdasági szereplői számára,
akik képesek megfelelni a mezőgazdasági és a piaci igények
átalakulásával járó, változó körülményeknek. Kiemelkedő feladatunknak tekintjük, hogy a diákokban tudatosítsuk az állandó
önképzés szükségességét, azt, hogy fejlesszék az önmagukkal
szemben támasztott igényességüket.
Tanulóink a saját tanműhelyünkben és szántónkon végzik a
szakmai gyakorlatot a szorgalmi időben és a nyári időszakban
egyaránt. Vannak diákjaink, aki tanulószerződéssel már leendő
munkahelyükön kapják meg a szakma elsajátításához szükséges gyakorlati képzésüket.
Rendszeresen szervezünk tanulmányi kirándulásokat galántai
(Felvidék) és csíkszeredai (Erdély) testvériskoláinkhoz, és új
pályázati lehetőségekkel élve Milánó és Bécs környéki gazdálkodókkal is felvesszük a kapcsolatot, hogy valóban európai
polgárokként és a fejlett technológiák ismerőjeként élhessék
mindennapjaikat gyermekeink.
Bízom abban, hogy a székhelyintézményünkkel, a velencei Dr.
Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskolával és Kollégiummal, valamint Seregélyes Nagyközség Önkormányzatával
együttműködve további sikereket tudunk elérni a mezőgazdasági szakképzésben, ezzel segítve a környéken gazdálkodókat
és az itt élő családok szakma iránt elkötelezett gyermekeit. S
egyszer talán érdemessé válunk az Eötvös megnevezésre is…
								
Szokolné Szecső Tímea
tagintézmény-vezető
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Év vége az „Élő Ősz”- ben
Megemlékeztünk október végén az elhunyt klubtársainkról, hozzátartozókról Mindenszentek alkalmával. Szó volt az
ünnephez kapcsolódó szokásokról, népi hiedelmekről, majd
Demjén Ferenc előadásában – CD-ről – meghallgattuk a
Gyertyák című dalt, s közben sok-sok szál gyertyát gyújtottunk az elhunytak lelki üdvéért.
Ezen a napon köszöntöttük klubunk férfi tagjait (12 fő) egyegy elismerő oklevéllel, melyhez mindegyik ünnepeltnek a
legjellemzőbb tulajdonságát, vagy jó cselekedetét emeltük ki.

az Adventi ünnepsor része volt, így nem hiányozhatott a betlehem sem, amelyet Gálné Irénke készített. Reméljük, minden
látogatónak tetszett.
- Szép műsort adott az általános iskola énekkara citera kísérettel a posta előtti parkolóban december 9-én. Ezt a tehetséges csapatot is Nagy Imola tanította be, igen színvonalasan. Kár,
hogy kevesen hallgatták meg! Zöleiné Erzsike itt is remekelt
szép karácsonyi versével. A kézműves kiállítók között láthattuk Gálné Irénke szebbnél-szebb alkotásait.
- December 16-án tartottuk meg a szokásos karácsonyi ünnepségünket a citerásokkal és a színjátszó körrel. A műsort
színesítették és hangulatosabbá tették – mint minden évben
– az óvodások. Köszönjük az óvó néniknek és a segítőknek.

Mindenki jól érezte megát. Ez volt a 2016-os évben az utolsó
együttlétünk, melyet a szeretet, az egymás megbecsülése, tisztelete hatott át. Ez sugárzott az elhangzott versekből, a citerákból, az elegáns táncokból.
Az oklevél mellé a fiúk előételt is kaptak. Ünnepi műsor volt,
meglepetés vacsorával. Ludas kása! Izgultunk, hogy ízleni fog-e,
de nekünk kiváló szakácsaink vannak és így mindenki elégedett
volt a vacsorával. A napot tombola sorsolás zárta.
- A megrendezett kolbásztöltő versenyen megvendégeltek
bennünket. Köszönjük!
- Szép számmal jelen voltunk a KÁKICS Együttes 1956-os
megemlékező műsorán. Mindenkinek tetszett, legközelebb is
ott leszünk.
- Zöleiné Erzsike ismét szerepelt az országos vers-, mese,prózamondó versenyen. Díszoklevelet kapott.
- Ismét rendeztünk kiállítást a színjátszó körrel közösen a
nyugdíjas klub helyiségében. Ezúttal karácsonyi és új évi képeslapokból (több mint 400 db volt látható). A kiállítás most is
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Legyen békesség a világon, hazánkban, a falunkban és minden
családban. Legyen egészség, boldogság, megértés, tisztelet mindenkivel szemben – a 2017-es évben. Szívből kívánja valamen�nyi klubtag nevében:
Oláh Jánosné klubvezető
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„Föltettem magamban,
Hazámat szolgálom”
December 8-án olyan rendhagyó, 1956-os zenés, évfordulós műsoron, megemlékezésen
vehettek részt a seregélyesiek, amilyen élményben még valószínű nem volt részük.
A Kákics zenekar zenével, dallal, korabeli, hiteles, archív fényképek kivetítésével idézte föl a
60 évvel ezelőtti forradalmat és az ahhoz vezető eseményeket. „Hőseink anekdotáin, történetein keresztül visszük a tépett zászlót a forradalom felemelő pillanatain keresztül és végül
letesszük a megtorlás áldozatai elé, méltó főhajtással. Szóljanak a dalok mellettük, velük, értük.” – írták meghívójukban.
S mindezt a népzene, a népdal hangján. Gyönyörű dalaik mellett olyan népi hangszereket is
megszólaltattak, amelyeket talán nem is ismertünk, vagy már elfeledtünk (mint például a bőrduda, a hosszú furulya). Értékes, lélekbe markoló összeállítás volt, méltán kapták a zsúfolásig
megtelt színház terem közönségétől a többszöri vastapsot.
A műsort az általános iskola szervezésének köszönhettük.
-ke-

26

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Pintér László

Emlékeim
(1944-45.
(Részlet)

….. Rövid búcsúzkodás
után fel a kocsira, és már
indultunk is. Irány Balatonfűzfő, Balatonalmádi és
Szentkirályszabadja. A nagy
forgalom ellenére fennakadás nélkül jutottunk előre. Almádi széléhez érve
azonban orosz légitámadást kaptunk. A tucatnyi repülő
az előttünk levő útszakaszt támadta. A katonákkal, autókkal, lovas kocsikkal telezsúfolt úton géppuskával szétlőttek és szétbombáztak, amit csak láttak. Német légelhárítás megint nem volt sehol sem, a repülők szabadon
garázdálkodhattak.
A bombák előttünk mintegy 70-80 m-re robbantak az
úton. A bombák robbanásai, a géppuskák folyamatos sorozatai közben elől hallható volt az ordítozás, a sebesültek jajgatása, a lovak és sebesült lovak iszonyatos hörgése, nyerítése. A „HALÁL” hangjai voltak ezek, amely most
itt az úton bőven aratott előttünk.
Félelmünkben szívesen bebújtunk volna egy egérlyukba
is, de az autókról nem szállhattunk le. A ponyvák végeinek megemelése lehetővé tette a kilátást, és ekkor éreztük csak igazán a bombarobbanások nyomán keletkezett
hatalmas por, lőporfüst, égő bőr és hús szagát.
A megbombázott alakulatok parancsnokai elől ordítozva
intézkedtek, hogy minél előbb tovább haladhassanak. A
minket szállító autókról egy-egy katona leugrott, és előre
lopakodva kémlelték a terepet. Amikor visszajöttek, és a
társaiknak mesélték a látottakat, a viselkedésük teljesen
nyugodt volt, az arcukról mégis lerítt az iszonyat attól,
amit láttak.
Jó negyedórás tétlen várakozás után araszolgatva elindulhattunk végre előre. A ponyvák mögül állandóan kíváncsiskodtunk, nézelődtünk. A pusztítás láthatóan iszonyatos volt. Az út szélére húzott égő és füstölgő autó- és
lovaskocsi-roncsok, döglött és döglődő lovak, sebesült
és halott katonák tucatjai az út mindkét oldalán. A házak
előtti széles, fás részeken hanyatt és hason fekvő halott
civilek, férfiak, nők tetemei voltak láthatók. Az utat állati
és emberi vér, roncsmaradványok, törmelékek borították. A látvány szörnyű, egyenesen sokkoló volt.
Még mindig csak araszolva haladhattunk előre, amikor
légi harc jellegzetes hangjai ütötték meg a fülünket. Valószínű, hogy újabb támadó repülőhullám jött, amit az
időközben ideérkezett német vadászrepülők igyekeztek
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szétverni. Ezt az orosz köteléket sikeresen szét is zavarták, mert nem tudtak újabb támadást intézni a visszavonuló katonaság ellen.
A légi harc vége felé a kocsiból ismét kikandikálva láttuk, amint egy német felségjelű Messerschmitt vadászgép
sűrű, fekete füstöt húzva, félig oldalára dőlve, a kis hegy
mögé, tőlünk kb. 200 méterre lezuhant. A becsapódó
robbanás hangja, a felcsapódó fekete füstoszlop és lángok egyértelműen azt bizonyították, hogy a gép és pilótája végképp elveszett.
Rövidesen kiértünk a bombázott útszakaszról, és már
nagyobb tempóban mehettünk úti célunk felé. Ahogyan
az út követte a hegy lábát, és elég hosszan fordult jobbra, sokáig lehetett még látni az égő gép füstjét. Éppen
naplemente előtt érkeztünk meg a Veszprémhez közeli
Szentkirályszabadjára. Nem sokat autóztunk a faluban, a
németek egy elhagyatottnak tűnő, hosszú, nádtetős parasztház előtt álltak meg, és segítettek nekünk lepakolni.
Ők máshol, valószínű a közeli katonai egységnél táboroztak le. A szüleink megköszönték a fuvart és a segítséget, majd a katonák elhajtottak.
A ház, amely előtt megálltunk, valóban lakatlan, frissen
elhagyottnak tűnt. A hosszú parasztház két szobája és
konyhája alkalmasnak tűnt mindkét család számára szálláshelynek. A férfiak és mi, gyerekek szalmát hordtunk
fekhelynek a szobákba.
Az asszonyok megpróbáltak a sparheltben tüzet csiholni,
hogy befejezhessék a délután Fülén megkezdett ételek
főzését. Margit nénje hamarosan megfőzte az ételt a kis
Mártikának, és meg is etette. Mi még mindig nem jutottunk hozzá az ételhez, mert még nem főtt meg a hús
elég puhára. Főzőcskézés, ágyazás közben egyszer csak
Anti bátyánk fölöttébb meglepő ötlettel, javaslattal állt
elő. Mindenkinek elmondta, hogy mióta meglátta a házat,
azóta rossz, szorongó érzés kerítette hatalmába. Félt valamitől, és mindenáron azt akarta, hogy mindenki hagyja
el a házat. Pakoljunk össze, és költözzünk át azonnal az
általa már kiszemelt távolabbi, szintén elhagyott házba.
Ekkor már sötét, öreg este volt. Az elköltözés gondolatától mindenki idegenkedett, legjobban a felesége, Margit
nénje. Azért kis idő múlva, további meggyőzés után végül is mindenki alávetette magát a kérésének. Kelletlenül
összepakoltunk, és a sötétben tovább álltunk.
Az új szállásunkon volt legalább petróleumlámpa, melynek fényénél az udvar végéből behordott friss szalmával
ismét megágyaztunk magunknak. Nagyon éhesek és rettenetesen kimerültek voltunk ez után a nap után. Ezen
a napon háromszor támadtak ránk, háromszor voltunk
halál-közelben, és háromszor menekültünk meg tőle a
Sors, vagy inkább a Mindenható Isten kegyelméből, Táctól Szentkirályszabadjáig. A hosszú napnak még korántsem volt vége. Végre odajutottunk, hogy a rég áhított
vacsoránkat elfogyaszthattuk. Jól esett a főtt étel, és a
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vacsora után kíméletlenül ránk tört az álmosság. Mindenki elhelyezkedett a szalmáján, de még talán senki sem
aludt el, amikor távoli repülőgép-búgás verte fel a csendet. Nem is búgás, inkább lüktető, mély zümmögés, az
amerikai négymotoros Liberátorok jellegzetes, általunk
is jól ismert hangja volt ez. Hogy a magasan a fejünk felett átrepülő kötelék ebben a faluban mit láthatott, nem
tudtuk, de néhány bombával egy kicsit megszórták. Három hatalmas robbanás rázta meg a földet és a levegőt
a közelünkben.

Megszépült
Az elmúlt év végén sikerült a Tájház kerítését az épülethez illően felújítani, illetve ezzel majdnem egy időben a
vele szemben lévő buszmegálló is megszépült, de erről
beszéljenek inkább a képek:

Odébb egy ház is kigyulladt a bombáktól, és a hatalmas lángnyelvek fényénél jól látszott a felcsapódó füst,
a robbanás után lehulló por és törmelék. A bombák becsapódásai után azonnal az udvarra siettünk, és feszült
figyelemmel követtük az éjszaka eseményeit. A bombázó
kötelék tovább húzott, és kis idő múlva Veszprém felől
robbanás-sorozatok hallatszottak, és ezek villogó, kísérteties fényei világították meg az ég alját. Ott már volt légvédelem is, mert fényszórók sugarai pásztázták az eget,
és a légvédelmi ütegek világító lövedékei siklottak a magasba. A repülőkről ledobott „sztálingyertyák” erős fényei még nálunk is bronzvörösre színezték a házakat, fákat és mindent, amit megvilágítottak. Nézelődés közben
arra gondoltunk, arról beszélgettünk, hogy mi is aztán
éppen jó helyre tudtunk jönni. Menekülünk az izgalmak,
a veszélyek és ilyen események elől, de úgy látszik, épp a
közepében csöppenünk mindig.
Veszprém város vasúti pályaudvara, a közelünkben levő
repülőtér, a fűzfői és pétfürdői vegyi- és hadiüzemek fontos hadászati célpontjai voltak az ellenségnek.
Jó negyedóra múlva elnémult és megszűnt ez a különös,
„halálos” tűzijáték. Nyugovóra tértünk mi is ismét. Már
éppen ideje volt az egész napi és most éjszaka átélt események izgalmai után. Szinte azonnal jótékony, pihentető
álomba zuhantunk. Másnap reggel az asszonyok már a
konyhában tüsténkedtek, készítették a reggelit. Kiderült,
hogy apánk és Anti bátyánk már kora reggel elmentek
egy kicsit szétnézni a faluban. Elvetődtek arra is, ahol előző este az első szálláshelyünket alakítottuk ki az egyik
házban. Meglepődve állapították meg, hogy a közelben
lehullott és felrobbant egyik bomba éppen ezt a házat
vágta széjjel, és ez égett olyan hevesen az éjszaka.
Anti bátyánk megérzésének és kíméletlen unszolásának
köszönhetően költöztünk el este innen, és most talán
ennek köszönhetjük életben maradásunkat is. Csodáltuk,
és hálásak voltunk neki a megérzéséért. Mi, gyerekek is
ellopakodtunk oda, és a látottak alapján megállapítottuk,
hogy a népes családból talán senki sem élte volna túl
ezt a bombatalálatot. Hála Istennek, most is kegyes volt
hozzánk a Sors, és megmenekültünk.
(Folytatása következik)
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Ötvenöt éve történt
Az Isten házában emlékeztünk, hogy 1961. május 14-én Csavar Ernő tiszteletes úr és a gyülekezet előtt mi, tizenhárman
felvételt nyertünk a református keresztyén anyaszentegyházunk úrvacsorával élő tagjai közé.
A Pünkösdi Istentisztelet keretében Major András lelkipásztor
köszöntött bennünket és közösen úrvacsorát
vettünk. Istentisztelet után a temetőben virágot helyeztünk
el volt lelkipásztorunk, Csavar Ernő és két társunk
– Fazekas Erzsébet és Németh Gábor – sírjánál.
Kiss Gyuláné és Bihercz Istvánné

Jelentkezzen!

Közúti elsősegélynyújtás, oktatás gépjárművezetéshez. A tanfolyam indítása folyamatos.
Jelentkezni:
Mohari Istvánné,
T: 30/972-4228
és Borsodi Gyöngyi,
T: 20/323-8332
számon lehet.

A tanfolyam feltétele betöltött 14 életév.
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Önfeledt
bábudöntögetés!
Immáron a 13. éve került
megrendezésre december
31-én a szilveszteri kugli
verseny Seregélyesen a Fő
út 65. szám alatt, ami kezdetek óta Závotka Csongor szervezésében zajlik.
Évről évre egyre színvonalasabb rendezvénnyé
nőtte ki magát, hisz azon
is látszik, hogy a megye
több településéről
Csór, Magyaralmás,
Belsőbáránd, Hantos
és
Sárosdról is érkeztek
nevező játékosok.
Közel negyven gurítani

vágyó, Hölgyek és Urak ölelték magukhoz golyóikat, hogy jó hangulatú a bábukat a fődíj reményében,
amely egy ÉLŐ MALAC volt. A résztvevők háromszor
hármat guríthattak, ami után alakult ki a végeredmény,
mely igen szoros volt hisz azon is látszott, hogy a verseny utolsó gurítása döntött az első helyről.
Ezt Németh Péter (Seregélyes) nyert meg, maga mögé
utasítva Moharos Zoltánt (Belsőbáránd) illetve Nyikos Richárdot (Sárosd). A Hölgyek közötti versenyt
Vidovics Réka (Seregélyes) nyerte, de a
többi játékos sem
ment haza üres
kézzel, mert minden
Hölgy résztvevő
különdíjat kapott.
Az arcpirító hideget
a kiválóan elkészített
forralt bor kárpótolta. A rendezvény
állandó
fővédnöke Szabó
János.
Závotka Csongor
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Hivj: (H-P: 8:00-18:00)

06-30/850-94-83
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De mindezt megelőzően a kiválasztott szerelőgárdát Béla
bácsi és felesége Marika néni „fölvitte” egy pesti színházba,
ahol megnézhették ezt a darabot, hogy legyen elképzelésük,
élményük. Nagy öröm volt ez akkor egy vidéki gyereknek, nem
beszélve arról, hogy Sándor akkor járt életében először a fővárosban.

Egy hajdani Nyilas Misi
Azt gondolom, ahogy idősödik az ember, egyre többet gondol vissza a gyermek, fiatal és ifjú korára. Ilyenkor azt is föl- és
átértékeljük, amit akkor másként láttunk, megszépül az is, ami
akkor keserű volt, vagy aminek akkor nem is tulajdonítottunk
fontosságot. Egy falusi kisgyermeknek különösen óriási élmény
lehetett egy-egy szereplés, vagy egy utazás. Így van ezzel a most

A lelkes készülődés, a sok próba meghozta a kis csapat számára a sikert. Szőlőhegyen többször, a falu kultúrtermében (a mai
kínai bolt helyén) kétszer mutatták be, de jártak a környékbeli
településeken is: Zichyújfaluban, Szabadegyházán. A belépődíjból befolyt összeget pedig az akkori „kis” iskola bővítésére
fordították. Abban az időben bontották el a seregélyesi malmot és a bontásból kikerült építési anyagot is fölhasználták.
Erről így ír visszaemlékezésében Sándor: A falak döntését a
fiatalok, a tisztítást a tanulók, az elszállítást azon lakosok végezték, akiknek volt valamilyen járművük. Az építésben is részt
vett a lakosság szakmunkával, segédmunkával. Az 1950-es évek
végén és a 60-as évek elején Béla bácsi közreműködésével az
immár „nagy” iskolához építettek még két tantermet és tanári
szobát. Később elkészült az óvoda is. Ezeket köszönhetik a
szőlőhegyiek Béla bácsinak, ami nem kevés.”
Domonkos Béla (Seregélyes Díszpolgára) rengeteget tett kis
települése, Szőlőhegy kulturális életéért. Azokban az években
országos hírnévre tettek szert, már-már legendás szavaló és
színjátszó körükkel. Emlékezetes volt a „Nyolc hold föld” és a
„Pillangó” című előadás sorozatuk.

78 éves, szőlőhegyen élő Cseh Bognár Sándor mérnök-tanár
is. Közel nyolc évtized után is tisztán élnek benne az emlékek,
boldogan, felszabadultan tud mesélni róluk.
Az 1950-es, 60-as években pezsgő élet kezdődött a pici kis
iskolában, ahova ő is járt. Domonkos Béla pedagógus megalakította a színjátszó kört és elsőként a „Légy jó mindhalálig” c.
darabot tanította be, amelynek főszerepére az akkor negyedik
osztályos fiúcskát, Cseh Bognár Sanyikát választotta. A darabban boldogan vállaltak szerepet a diákokon kívül a település
felnőtt lakói is.
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A színdarabokhoz a díszleteket a seregélyesi születésű Sajtos
Gyula grafikus művész festette, aki azokban az években járt a
képzőművészeti főiskolára. Kár, hogy az akkori rossz világítás
és a magnézium-villanós fényképezőgéppel készült fotókon
nem igazán látszik a díszlet, a háttér. De még így is kivehető a
havas táj szépsége, a debreceni nagytemplom, a kőoszlopok, a
szobák perspektívája.
„Ezekkel a fényképekkel és visszaemlékezéssel szeretném
megköszönni Béla bácsinak (bár már nincs közöttünk) a szőlőhegyiek és a magam nevében azt a sok jót, amit értünk, a mi
kis településünkért tett”. – fejezi be visszaemlékezését Cseh
Bognár Sándor.
Mi pedig köszönjük Sándornak, hogy megosztotta velünk emlékeit és az értékes, régi képeket.
Kovács Edit
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A csoport képen látható személyek:
Tanulók: Orosz László, Rövid László, Fodor István, Gelencsér István, Márton Mihály, Kiss Ferenc, Sáricz György, Cseh Bognár Sándor.
Fiatalok: Kállai Erzsébet, Kiss Teréz, Kardos József, Szabó János, Szücs István, Kardos Ferenc
Felnőttek: Kelemen Gáborné, Nagy Lajos,Vimmer Mária, Imre Jánosné, Bíró János, Bencik Pál, Kiss Ferenc, Rajkó Emil, Oláh István.
Pedagógusok: Kiss Ferenc és Marianka tanítók.

Fényképalbum

Jégbe zárt buborék - egy csodálatos téma

Újdonság volt számomra, amikor láttam pár képet, melyet buborékokról készítettek télen, kint, mínusz fokban. Érdekelt a kivitelezése, így utánanéztem a témának. Bevallom én sima buborékfújóval
próbálkoztam, de Cheryl Johnson jegyzetei között tökéletes elegyet lehet találni , ha ezt tovább szeretnénk fejleszteni. Ami fontos:
a levegő hőmérséklete -1 ° C alatt legyen, hisz annál gyorsabban
képződnek jégkristályok a buborék felszínén. A buborékot lehetőség szerint friss hóra, vagy jégre próbáljuk meg rátenni. Kicsit nedves is lehet a felület. Ne legyen szél. A kisebb buborékkal könnyebb
dolgozni, az enyém egy közepes méretű volt. Ha sikerült a buborékot a jégre/hóra helyezni, pár mp után szép lassan elkezdenek
alakulni a jégkristályok. Kb. 1 perc biztosan a rendelkezésünkre áll,
ami alatt több felvételt is tudunk készíteni. Valami sötétebb tárgy
ha van a háttérben, az szépen kiemeli a kis jégvirágokat. (nekem egy
fa volt segítségemre) Kicsit szeles volt az idő, így kihívás volt számomra, hogy tökéletes buborékot alkossak, nem is sikerült
teljesen, de remélem ezen is látszik, milyen nagyszerű volt a látvány. És íme a végeredmény:
A jégbe zárt buborék! Próbálják ki!!
Vörös-Csuta Andrea
A fénykép 24-70mm-es objektívvel készült, 1/320 sec; f/22; ISO 320, du. 15h fele. Makro objektívvel a felvétel
még csodásabb lesz! Éjjel is készíthetünk ilyen felvételt, csak egy kis megvilágítás, LED-, vagy zseblámpa kell hozzá.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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Újra együtt, mint 50 évvel ezelőtt
Csak sajnos már nem annyian, hiszen a névsor olvasásból kiderült, hogy több társunk már nem él, már nem
lehetnek velünk. Emlékükre gyertyát gyújtottunk és felidéztük a velük töltött időt is.
Az október 22-ére szervezett találkozóra eljött egykori osztályfőnökünk Kleisz Mihályné Marika néni és első-második
osztályos tanító nénink Berta Józsefné is. Az iskolánál találkoztunk és abba a tanterembe mentünk, ahol utolsó évünket töltöttük, ahonnét elballagtunk. Kicsit nosztalgiáztunk.
Majd a Faló Pizzériában folytattuk, ahol már felszabadultan,
boldogan meséltünk a régi időkről.

Különösen Kleiszné Marika néni mondott sok személyes, derültséget kiváltó történetet. Bertáné Marika néni a magával
hozott fényképekkel is kiegészítette visszaemlékezésit, így láthattuk az 58 évvel ezelőtti önmagunkat, gyermek- korunkat,
röviden.
Mindenki nagyon készült erre a találkozóra. Kenyér Józsi virággal köszöntötte a „lányokat”, Tóth Kati verset hozott és
olvasott fel nekünk, Lukács Anti tréfásan idézte fel életünk alakulását. Nagyon vidám és bensőséges együttlét volt.
Mihályiné Pribék Erzsébet

Balról: Első sor: Pribék Erzsébet, Kovács Ilona, Fodor Terike, Stefán Irénke,Tóth Katalin, Kleisz Mihályné, Berta Józsefné, Nagy Magdolna
Felső sor: Papp Attila, Gelencsér Lajos, Lukács Antal, Gelencsér János, Pálinkás Ferenc, Kovács Károly,Vörös István, Kenyér József

Polgárőrségről
Elöljáróban szeretnék köszönetet mondani azon
kis létszámú adományozóknak, akik segítik önkéntes munkánkat, melyet szabadidőnkben végzünk.
Külön szeretném hangsúlyozni, hogy ingyen, a falu
és a lakók biztonságát és értékeinek védelmét szem
előtt tartva. A járőr autó a lehetőségekhez képest
sokat van úton, havonta 17-20 napot, de még így
sem tudjuk fölvállalni, hogy mindenhol ott legyünk.
Pedig többen ezt várják tőlünk. (Lásd: a sajnálatos
karácsonyi betlehem rongálása a művelődési ház
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előtt). Szerencsére több az olyan eset, ahol a történéseket sikerül megelőznünk. Továbbra is kérjük és
várjuk a lakosság segítségét, bizalmát, hogy munkánkat még hatékonyabban tudjuk végezni.
Nyugodt, békés, biztonságos 2017-es évet kívánunk
a falu minden lakójának.
A polgárőrséghez tartozó munkatársaimnak pedig
külön köszönöm az egész évi önfeláldozó munkát, a
továbbiakhoz jó egészséget és szorgalmat.
Kenderes László
elnök
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A háború áldozataira
emlékeztünk
Január 12-én emléktűz gyújtással és ünnepi műsorral elevenítettük fel a doni harcok idejét. Méltó módon versekkel,
megemlékezésekkel, imával róttuk le tiszteletünket.
Az eseményen mindenki elhelyezhette az emlékezés virágait,
koszorúit. Ugyanezen a napon a helyi megemlékezés után néhányan a pákozdi emlékműnél is lerótták kegyeletüket.
(Kajosné, Nagy I.)

Ismét egy jótett
			

Mint korábbi lapszámunkban már írtunk
róla, községünk polgárőrség elnöke: Kenderes László szolgálata során ismerkedett
meg a szerb határ menti Bácsszőlős polgárőreivel. Az alig 470 főből álló lakosság
elég nehéz körülmények között él. Ezért
összefogtak a polgárőrök és gyűjtést
szerveztek az elmúlt év őszén.

Látva örömüket és hálájukat, karácsony előtt megismételték a gyűjtést,
az ajándékozást. Sok értékes, használható dolgot tudtak összegyűjteni
és eljuttatni a lakosságnak. Sőt, egy igazi
Mikulást is sikerült magukkal vinni, aki nem más volt, mint
Turi Attila. A gyűjtő és csomagoló munkákban nagyon sokat segített Juhászné Kenderes Judit, aki nélkül nem valósulhatott volna
meg ez a nemes akció.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Kenderes László elnök szívből köszöni minden adakozónak, amit
másokért tettek.
– ke –
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BESZÁMOLÓ A MAGYAR VÖRÖSKERESZT
SEREGÉLYES KÖZSÉG ALAPSZERVEZETÉNEK
2016 ÉVI MUNKÁJÁRÓL
2016. február elején a községi önkormányzat a civil szervezetek számára pályázatot írt ki, melyben 2016 évre 50.000 forintot javasolt a képviselő testület programjaink biztosítására.
Ez a támogatás adott lehetőséget a községi rendezvényeken
való színvonalas részvételünkhöz.
2016 márciusában a Bethlen G. utcai Idősek Klubja kérésére
szűrővizsgálatot tartottunk a gondozottak körében. Április elsején a községi alapszervezet éves gyűlését tartottuk, melyen
beszámoltunk a 2015-ös év munkájáról, és megtárgyaltuk a
2016 év programjait, melyek szorosan kapcsolódtak községünk programjaihoz. A 2016 jubileumi évnek is tekinthető.
mert 2006. április elsején szerveztük újjá a Vöröskereszt Alapszervezetet és ennek a sikeres megvalósításában nagy szerepe
volt 10 kismamának, akik közül most csak néhányat említenék
pl. a Vidovics, Bayer, Kállai, Pinke, Palló Ildikó, stb. család, akikkel utcai beszélgetés során terveztük meg a Baba-Mama klub
létrehozását.
Ezt a kezdeményezést támogatta az óvoda és a védőnők. Így
10 éve működik sikeresen a klub is. Itt szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek, aki ennek a létrehozásában, és azóta
a működtetésében is dolgozik, községünk lakóinak megelégedésére. További sok sikert, és kitartást kívánok az óvoda dolgozóinak, a védőnőknek, valamint javaslom, hogy községünk
ebben érdekelt lakói is minél többen vegyék igénybe ezt a
szolgáltatást, mert sokat segít a gyermekek közösségbe való
beilleszkedésében.
Részt vettünk április 14-én a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének 2015-ös évzáró és a 2016-os évnyitó ülésén, melyen a város környéki alapszervezetek beszámolóit is
meghallgathattuk és elfogadtuk. A községi majálison elsősegélyhely biztosításával, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel,
ügyességi fa játékokkal vettünk részt. Ott voltunk májusban a
Megyei Vöröskereszt tisztújító gyűlésén. Itt négy évenként kerül sor Székesfehérvár Város Területi vezetőjének megválasztására. Az elkövetkezendő négy évre Mohari Istvánné területi
küldöttet javasolták és fogadták el egyhangúlag.
A májusi Falunapon szűréssel, játék és kézműves foglalkozásokkal vettünk részt. A Magyar Vöröskereszt Országos Igazgatósága idén is kiírta a Kenedy Alap Pályázatát, mely a hátrányos
helyzetű gyermekek nyári táboroztatásához nyújtott volna
segítséget. Ezen nem nyertünk. 2016. 05. 28. Székesfehérvár
Építők Napja keretében az Arév Nyugdíjas Klub meghívására
szűrő vizsgálatokat, állapotfelmérést végeztünk. Ezt eszközökkel támogatta a Fejér Megyei Vöröskereszt. A szűrésen 33- an
vettek részt.
Májusban országos pályázatot írt ki a Magyar Vöröskereszt
Országos Igazgatósága a véradás népszerűsítésére. Erre írt sikeres pályázatot Borsodi Gyöngyi a Seregélyes Községi Vöröskereszt titkára. Az elnyerhető összeg 100.000 Ft volt, melyet a
véradásszervezés tevékenységhez szükséges eszközbeszerzésre, a rendezvények, programok támogatására, a véradásszervező munkatársak képzésére, fejlesztést támogató módszertani
eszközök, tevékenységek támogatására fordíthattunk.
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Önkormányzat

A népszerűsítő előadásokat községünk iskoláiban, nyugdíjas
klubban és a véradások alkalmával tartottuk meg.
Immár hagyománnyá váló jótékonysági utcabált szerveztünk
júniusban, közösen a Kristály Presszóval. Ismét remek hangulatú buli kerekedett, sikeres volt a limbó verseny, megválasztottuk a június szépét, ahol nagyon szoros versennyel nyerte
a lányokét Németh Brigitta, a fiúkét Zsetnyai Dávid. Jutalmuk
egy rózsaszín és egy kék, alkalomhoz illő királyi torta volt. A
torta a Melódia Cukrászda felajánlása, a szép kézműves horgolt korona pedig Nagy Lászlóné felajánlása volt.
Nagyon szépen köszönjük nekik! A bál színvonalát emelték a
Laguna Tánciskola seregélyesi tanulói: Szőke Fanni és Salabert
Marci, akik ingyen vállalták a fellépést. Ez úton is hálásan köszönjük! A Kristály presszó támogatásával Mohamed Fatima
műsora is színvonalasabbá tette az estét. Minden segítőnek,
támogatónak, a tombola ajándékokat felajánlóknak, minden
résztvevőnek nagyon szépen köszönjük, és várunk mindenkit a
2017 évben is. Június 25-én véradás volt. Szűréssel, állapotfelméréssel, véradást népszerűsítő előadással, vendég fogadással.
Összesen 24 véradó adhatott vért. Nagyon szépen köszönjük
nekik. A szűrésen 9 fő vett részt.
Elsősegély hely biztosításával vettünk részt három napon át a
júniusi Madár látta, Fészekrakó Fesztivál „Ludas Matyi”színházi előadásain. Négy alkalommal nyújtottunk segítséget, kisebb
eseteknél. Augusztusban a Bethlen Gábor úti Idősek Klubjába
szűrésre és elsősegély nyújtási, gyakorlati bemutatóra hívtak
bennünket, ahol 6 fő résztvevő volt. Az általános iskola felkérésére szeptemberben a Megyei Sportnapon vettünk részt, elsősegélyhely biztosításával. Volt újraélesztési gyakorlat teszt-vetélkedők, melyek kapcsolódtak az elsősegélynyújtáshoz. Sajnos
a rossz idő miatt csak kevesen tudtak rajta részt venni. Meghívásra, kontroll szűrészt tartottunk szintén szeptemberben az
Idősek Klubjában, 6 fő részvételével. Október elsején szüreti
mulatság volt Szőlőhegyen. Ezen szintén elsősegélyhely biztosításával, szűréssel, kézműves (gyöngyfűzés) foglalkozással, játék
programmal vettünk részt. Elsősegélyt négy alkalommal nyújtottunk, a szűrésen 44 - en vettek részt.
Elsősegélyhelyet biztosítottunk decemberben a Mikulás Kupa
Tollaslabda Versenyen. Itt volt szűrővizsgálat, életmentő beavatkozások gyakorlási lehetősége is. A szűrésen négyen, a bemutatón hatan vettek részt. A községi vöröskereszt Mikulással
jutalmazta a részt vevőket és ajándékképpen a verseny minden
kategóriájában 1.2.3 helyezettnek Mikulás csomagot adott, így
40 főt tudtunk jutalmazni a jó teljesítményéért.
Itt szeretnék beszámolni a tartós élelmiszer - gyűjtési akcióról.
melyre második alkalommal nyílt lehetőségünk.2016.11.26 és
27- én a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület és a Cib Bank támogatásának jóvoltából, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei
Szervezetének ajánlásával, az AUCHAN Áruházban gyűjthettünk tartós élelmiszereket, melyet a vásárlók saját vásárlásaikból tettek az asztalunkra. Így 26- án 330 kg. 27- én 294 kg.
Összesen: 624 kg. tartós élelmiszer adományt kaptunk.
A Magyar Vöröskereszt szervezésében 2016.12.09 én kettő

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

helyszínen, a kis és nagy TESCO Áruházban gyűjthettünk tartós élelmiszer adományokat. Itt összesen 67 kg. gyűlt össze.
Valamint 2016.12.17 én a Pláza Áruházban volt még lehetőségünk adomány gyűjtésre, itt főleg használt, de elvétve új játékokat és ruhaneműket kaptunk. Az adományokat községünk
rászoruló lakói kapták, melyeket karácsony előtt osztottunk ki.
Az adományok elosztásához eddig is és most is segítséget kértünk a községi önkormányzattól, a Család Segítő Központtól, a
védőnőktől, orvosi rendelőktől, a Katolikus Karitász Szervezettől, a Református Gyülekezettől, a Házi Segítségnyújtó Szolgálattól, az iskolától - a rászorulók jobb felderítése érdekében. Ennek
köszönhetően 125 család kapott tartós élelmiszercsomagot.
Mivel az idén több édességet kaptunk, így Mikulás alkalmából
57 gyermek részére tudtunk édesség csomagot eljuttatni. A
kiosztásnál elsősorban a nagy családosokat, a rászoruló egyedül élőket, betegeket, majd az egyéb rászorulókat vettük figyelembe.
Ez úton is szeretnék köszönetet mondani az ADOMÁNYOZÓKNAK, a segítőknek. A hatékonyabb munkánkhoz kérjük
községünk lakóinak is a segítségét, hogy aki tud rászoruló
emberekről, családokról, legyenek szívesek jelezzék nekünk a
következő telefon számra. Mohari Istvánné T: 30/ 972-4228.
Segítségüket előre is köszönjük.
Továbbra is hívunk és várunk a községi vöröskereszt csapatába
minden segíteni vágyó embert kortól, nemtől függetlenül. A
2017 évi programunk továbbra is csatlakozik a községi programokhoz, melyre ez úton is mindenkit szeretettel várunk.
Tisztelettel:
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Mohari Istvánné
a Községi Vöröskereszt
Alapszervezet elnöke

Szűrővizsgálatok
Seregélyesen
2016. december 3-án belgyógyászati, diabetológiai
szűrést szerveztünk községünkben. Huszonhét szűrésre jelentkező vizsgálata történt meg. A szűrést dr. Sziliczei-Németh Erzsébet belgyógyász diabetológus főorvos végezte. A visszajelzések alapján a betegek meg voltak
elégedve. A szűrés költségeit az önkormányzatunk fizette
ki. A képviselő testület többször tervezte már különböző
szűrővizsgálatok megszervezését, így a polgármester úr
kérésére Mohari Istvánné képviselő programot dolgozott
ki, a különböző szűrővizsgálatok községünkbe hozataláról. Ennek értékelése folyamatban van és természetesen
függ az önkormányzat költségvetési keretétől is. Reméljük lesz lehetőségünk a folytatásra is.
Mohari Istvánné képviselő
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