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Közvilágítás

Tisztelt Hölgyek!
Április 27-én, pénteken átadási ceremónia keretében avattuk
felEngedjék
az új közvilágítási
ütemét,alkalmából
melyhez a korszemeg, rendszer
hogy aelső
Nőnap
a
rű fényforrásokat a magyarországi Hungaro-Lux Kft. tervezte és
magam
nevében
az alábbi
vers
gyártotta.és
Az férfi
egyeditársaim
finanszírozási
konstrukciót
és a kivitelezést
az E.ON biztosította.
idézettel
köszöntsem Önöket!
Az átadott közvilágítási rendszerünk országosan is egyedülálló,
hiszen az
energiatakarékos,
hazaimost
mérnökök
által fejlesztett és
„Ittúj,van
a Nők Napja, eljött
hát végre
itthon gyártott
LED-világítótestek
a fényáram-szabályozás
techBánatot és
bút, s bajt most hát
félre téve
nológiájával
növelik
megtakarítást,
ezáltal sokkal gazLehajtott
fejjelazaenergia
Tiszteletet
adjuk
daságosabbá
közvilágítást.
A településünkön
az új rendszer
Mert atéve
Nőia nemtől
a világot
megkapjuk
a bevilágítottság
növelésével
biztonságosabb
környezetet kínál a
A női nem,
nem más, mint
az Isten fénye
közlekedőknek,
valamint
gazdaságosabb
és környezetbarát közviÖrök szépség
s öröm
örökös emléke
lágítást Nem
nyújt létezne
az energiatakarékos
köszönhetően.
a Világ a Női LED-lámpáknak
nem nélkül
Seregélyes
bevilágítottsága
második
Hiszen
minden érzésa aberuházás
Női nemre
épül ütemének megvalósítását követően (amelynek átadása egy hónapon belül várAnya, 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
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

ható) válik majd teljes mértékben optimálissá.
Az E.ON
Energiakereskedelmi
Kft. ügyvezetője Lehoczki Balázs
Tavasz
hajnalán Róluk emlékezünk,
úr a következőket
nyilatkozta
átadási ünnepségen: Nagyon
A nőkről, kiknek
életünk az
köszönhetjük.
büszkékKivagyunk
az új,értünk,
Magyarországon
eddig egyedülálló
mindenterre
megtesz
a nő,
közvilágítási
modellre,
amit közösen
hoztunk létre Seregélyesen
Dajkál,
ápol, és felnevel
Ő.
a település önkormányzatával és a Hungaro-Lux Kft.-vel. A projektet egy
közbeszerzési
pályázat
során nyerte el az E.ON, így a
Hálánk
szálljon lányra,
anyára,
vállalat Ki
tervezte
és kivitelezte
a munkálatokat, illetve üzemelteti
a családot
összetartja.
a világítótesteket.
Önkormányzata és az E.ON 15 évig
Szépséges Seregélyes
nők, Jó asszonyok,
működik
majd együtt
a jövőben.
Kívánunk
boldog,
Víg nőnapot!”
Horváth Sándor polgármester
Horváth Sándor
polgármester

Seregélyes életében az
első félévben sem szűkölködtünk programokban.
33. oldal

MEG H ÍVÓ

Falunapi rendezvény: köszönet!
Azaz
idei 1848-49-es
falunapon még az magyar
égiek is velünk voltak, hiszen elkerülte a rendezvényünket a szokásos eső, és a vihar, így a külső
forradalom
és szabaságharc
tényezők sem befolyásolták
a jó hangulatot.
Szeretném a saját véleményemen kívül a lakosság részéről, ilévfordulójának
letve a vendégségben
nálunk járó látogatók, köztük országgyűlési képviselőnk Varga Gábor úr, és Dancs Norbert Járási Korünnepi
megemlékezésére.
mányhivatal
vezetőjének véleményét is megosztani Önökkel.
Már reggeltől kezdve folyamatos és nagyszámú érdeklődőt
vonzó programok biztosították a „felhőtlen” szórakozást.
Emellett nagyon sok család, civil szervezetek, cégek, baráti társaságok is részt vettek a főzőversenyen (akik persze nem csak
a készülő ételeket kóstolgatták). A főzőversenyen az Olasz
testvérközségünk csapata is indult, akik kb. 100-150 darab töltött pizzát
készítettek,Ünnepi
valamint műsor
hagyományos paradicsomos,
17:00
órakor
olívabogyós, gombás, tésztát és édességet is készítettek, emela Művelődési
Házban
lett tradicionális élelmiszereket
is kiállítottak.
Valóban
egész nap jó hangulat
volt a rendezvényen, ez pedig kö18:00
órakor
Koszorúzás
szönhető a hosszú előkészítésnek, a segítőknek, a szervezőkaz Emlékparkban.
nek, a támogatóknak, és tényleg sorolhatnám napestig, hogy még
kinek, de engedjék meg, hogy a támogatók közül kiemeljem a
Köszöntőt
Tutto Fertimond:
Kft.-t (a faluebédhez az összes nyersanyagot biztosíHorváth
Sándor
Seregélyes
polgármestere
totta),
a szervezők
közül –pedig
Kajos Istvánnét
és Nagy Istvánt,
Megemlékezik:
akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a színvonalas rendezvény.
az Élő-Ősz
klub aki valamilyen módon hozKöszönjük
Nekik,Nyugdíjas
és mindazoknak,
Irodalmi
összeállítást:
zájárultak ehhez a sikerhez!
Sándor polgármester
a Seregélyesi Általános Horváth
Iskola diákjainak

2016.
március 15-én,

előadásában láthatunk.

Kedves Szülők!

Emlékezzünk,
ünnepeljünk együtt!
Ebben az évben, húsvétkor egy új orvosi eszközzel, LÁGY LÉ-

ZERES GYÓGYLÁMPÁVAL gazdagodott a seregélyesi gyerSeregélyes
Nagyközség
Polgármesteri
Hivatala,
mekorvosi
rendelő.
A gyógy-lámpának
gyulladáscsökkentő,
Iskola
fertőtlenítő,Seregélyesi
sebgyógyulástÁltalános
fokozó hatása
van. Alapítványa
A gyógy-lámpa használata javasolt: sportsérülések, fülgyulladások,
allergiás nátha, ízületi gyulladás
kezelésére. Egy kezelés
SZŐLŐHEGYRE
AUTÓBUSZ
időtartama 3 perc.
INDULÁS: 18:30-KOR
adaganatra.
A lágy lézeres gyógy-lámpa kezelést 18 év alatti betegeim
A POSTA
ELŐTTI
PARKOLÓBÓL!
számára
ingyenesen
biztosítom.
Köszönettel tartozom azon
seregélyesieknek, akik anyagilag támogatták a műszer megvásárlását.
Dr. Horváth Tibor
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A humán munkaközösség
eredményei, munkája…
Olyan régen jelent meg az újság, hogy azóta számos szép eredményről, megmérettetésről tudok beszámolni.
Február 14-én, Székesfehérváron voltunk Kazinczy-szépkiejtési versenyen.
Közel negyven diák olvasta fel az általa hozott szabadon választott művet, a második fordulóban pedig egy kötelező szöveget
kellett hibátlanul felolvasniuk, értelmezniük.
Iskolánkat Felföldi Lili Dorka 5. b, Horváth Nóra 6. a, Menyhárt
Zoé 7. a, Kiss Viktória 8. b képviselte. Lili I. helyezést érte el
ezen a megyei fordulón, az 5.-6. évfolyamosok kategóriájában.
Február 19-én, Sárkeresztúron voltunk körzeti szavalóversenyen. Tóth Árpád születésének 90. évfordulóját ünnepeltük.
Tőle, valamint egy XX.-XXI. századi verssel kellett készülniük
a versenyzőknek.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték.
5. évfolyam
Felföldi Lili Dorka 5. b
III.
			
Rauf Ella Zorka 5.a
I.
6. évfolyam
Horváth Anna Ibolya 6.a
7. évfolyam
Tury Nagy Levente 7.a
8. évfolyam
Puszta Klaudia 8.b
II.
			
Kiss Viktória 8.b		
I.
Február 26-án, Kálozon voltunk kistérségi szövegértési versenyen. (4.-8. osztályig)
4. évfolyam
Abineri Ákos 		
I.
			
Werner Ádám Viktor
III.
5. évfolyam
Dömötör Gergő 5.a
III.
			
Csörgei Lara Fanni 5.b vett részt. .
6. évfolyam
Tamton László 6.a
I.
			
Rétfalvi Norina 6.b
II.
7. évfolyam
Bodó Mirjam 7.b		
II.
			
Németh Zsófia 7.b részt vett
8. évfolyamot
Nagy Zsófi Kata 8.a,
			
Dvéri Zsolt 8. b képviselte.
Köszönjük.
Március 3-án volt a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny megyei fordulója a Székesfehérvári Teleki
Blanka Gimnázium és Általános Iskolában.
A következő eredmények születtek:
Buza Júlia 6.a		
IV. (fél(!) ponttal lemaradva a dobogóról)
Rétfalvi Norina 6.b
VII.
Pinke Lilla 6.a és Károlyi Napsugár (7.a) a középmezőnyben
végzett. Gratulálunk.
Március 5-ig kellett a „Meseszép mesekép” c. országos meseíró és –illusztráció pályázatra alkotásokat küldeni. A pályázat
meghirdetője a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc
Általános Iskolája Törökszentmiklósról.
Két ötödikes tanulónk oklevelet kapott. Gratulálunk.
Csanádi Gréta 5.a, Rauf Ella Zorka 5.a
Március 19-én Petőfibányán voltunk Országos Baptista Szavalóversenyen. A vers témája az iskola volt.
A felső tagozatot Rauf Ella Zorka 5.a, Kiss Viktória 8.b képviselte.
Zorka III. helyezést ért el,Viktória különdíjas lett. Nagyon örültünk.
Március 21-én volt az SNI/BTMN-es tanulók számára meghirdetett magyar nyelvi és matematikai verseny, melyre 16 iskola
jelentkezett! (5.-8. évfolyamig összesen 100 tanuló versenyzett)
A 3. forduló, a döntő volt iskolánkban.
5. évfolyam
Veress Botond 5.a
III.
6. évfolyam
Karner Orsolya 6.b
I.
7. évfolyam
Tóth Boglárka 7.a		
I.
			
Besei Angelika 7.a		
II.
8. évfolyam
Kaiser Kitti 8.b		
III.
Március 23-án bibliaismereti verseny volt Kótajon, a felső tagozat-

ból 2 csapat képviseltette magát, Buzáné Penzer Anita vezetésével.
Ebben az évben is, mint korábban minden csapata dobogós.
I. helyezett - 5.b Buza István, Kálmán Kristóf, Felföldi Lili Dorka, Csörgei Lara Fanni
II. helyezett – 6.a Buza Júlia, Pinke Lilla, Horváth Kata, Horváth Nóra
Ezen a napon délután Hangok a csendben… címmel
Versünnepet szerveztünk
Kaszás Attila színművész
emlékére, aki 11 éve hunyt
el.
A csöndben a rendbe szedett zaj, a VERS messzire
hallik. Tegyünk érte, hallják
sokan!
Csöndesedjünk el, verseljünk együtt, önmagunkért,
egymásért, Attiláért!
Mi is ezt tettük együtt az
alsó tagozattal és az ÉLŐ ŐSZ klubbal.
Vendégeink a Nemzeti Színház művészei: Szarvas József Jászai
Mari-díjas színész, érdemes művész, Magyarország Kiváló Művésze, valamint Bordás Roland és Sebestyén László.
Velük együtt a költészet napjára is emlékeztünk, szavaltunk József Attila verseket is. Szarvas József színművész meghívására
egy busznyi gyerek VISZÁKRA látogatott a Pajtaszínházba március
25-én,szombaton.
Gyümölcsoltó
Boldogasszony
Napja alkalmából a tanulóink gyümölcsfákat oltottak, kulturális programokban vettek részt, mindezt
hagyományteremtő, Tündérkerti
közösségben.
Április 13-án a Ciszterci Szent
István Gimnáziumban Bella István
versmondó versenyen vettünk részt
két 8.-os tanulóval.
Kiss Viktória 8.b, I. helyezést ért el,
Puszta Klaudia 8.b, különdíjban részesült.
Olyan színvonalasan szerepeltek,
hogy április 20-án megrendezésre
kerülő Bella István Emléknapra meghívást kaptak Sárkeresztúrra.
A versmondáson kívül rajzpályázat is zajlott.
„Képek Bella István verseihez” címmel.
Iskolánkból több pályamű is érkezett. A szép illusztrációk a
Sárkeresztúri Bella István Művelődési Házban láthatók egész
szeptemberig.
I.helyezett lett Kovács Natália 7.a, Németh Zsófi 7.b, és Tarnai
Eszter 3.b különdíjban részesült. Fekete Nóra 6.b rajza is meg-
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Isten hozta Seregélyesen!
Új református lelkésze van községünknek: Maksai Attila személyében. Őt szeretném röviden bemutatni.

tekinthető. Gratulálunk mindnyájuknak.
Karkóné Lukácsy Marianna tanárnőnek és Bak Mária festőnek,
valamint Kovács Natáliának 7.a, Pinke Lillának 6.a, Pinke Annának 3.a, Vörös Nórának 3.b, Fekete Nórának 6.b, Németh
Zsófiának 7.b, Karner Orsolyának 6.b, a Platán Hotelben Székesfehérváron kiállították a képeiket. Egy hónapig volt megtekinthető. Büszkék vagyunk rájuk.
Április 19-én hagyományunkhoz híven megrendeztük a földrajzi nevek helyesírási versenyét, Reguly Antal nyomában címmel.
Az idén az abai, táci, Munkácsy Mihály Általános Iskola, István
Király Általános Iskola tanulói, valamint a seregélyesiek vettek
részt.
4. évfolyam
I. Werner Ádám Viktor
			
II. Abineri Ákos
			
III. Németh Vivien
5. évfolyam
I. Csörgei Lara Fanni 5.a
			
II. Rauf Ella Zorka 5.a
			
III. Csányi Kitti 5.a
			
III. Dömötör Gergely 5.a
6. évfolyam
I. Rétfalvi Norina 6.b
			
II. Pinke Lilla 6.a
			
III. Buza Júlia 6.a
Május 29-én a Pedagógiai Oktatási Központ (POK) jutalomban részesítette és vendégül látta a megyei I-III. helyezetteket.
Munkaközösségünkből Felföldi Lili Dorka 5. b a Kazinczy-szépkiejtési verseny I. helyezettje kapott jutalmat, felkészítő tanára
Demeter Marianna.
Köszönöm kollégáim felkészítő munkáját és a versenyző gyerekek kitartását.
Szászi Béláné - a humán munkaközösség vezetője

XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

A fiatal lelkipásztor 1979-ben született Szatmárnémetiben és
1990-ben költöztek Magyarországra. Sátoraljaújhelyen érettségizett, majd egyetemre jelentkezett, magyar szakos tanár
szeretett volna lenni. Mivel ez nem sikerült, egy nagyvállalat
öntödéjében helyezkedett el gépkezelőként. Családja mindig
vallásos volt, jártak templomba, hittanra, konfirmáltak. Édesanyja az evangélikus egyháznál volt gondnok, többek között
egy táborhelyet is vezetett, ahol ő is szívesen vett részt. Ez
hatással volt rá és egyre inkább megerősödött benne a gondolat, hogy az ő útja nem az óriás gépeknél való gombok nyomogatása, hanem egy tartalmasabb: Krisztus útját járni. Még
eltelt egy idő, amíg odáig jutott, hogy engedjen a szolgálatra
hívásnak, amíg kiteljesedett benne a tiszta kép, mit is akar,
hol a helye. 2000 tavaszán jelentkezett a sárospataki teológiára, ahová felvételt nyert. „Első éves időszakom alatt elhunyt
édesapám, és ez volt az esztendő, ahol Isten teljesen átformálta az életemet, személyiségemet. Átélhettem azt, amit az
Ige új teremtésnek nevez.” – mondotta beszélgetésünkkor.
Nehéz időszak következett az ifjú teológusra. Anyagilag nem
álltak jól, magáról kellett gondoskodnia és a családba is besegített. Ezért minden munkát elvállalt, (favágás, festés, kertészkedés, hűtőházi munka, nyomdászi teendők), sőt később állandó helyettesítéseket a környező gyülekezetekben.
2006 januárjában, ötödéves teológus korában kereste meg őt
Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Gyülekezet (Kárpátalja) lelkésze, mivel segítségre volt szüksége a gyülekezeti
szolgálatban. Fél évet töltött ott, majd segédlelkészi éveit Sátoraljaújhelyen. Időközben azonban visszahívták Beregszászba és 2007-ben – immár hosszú időre Kárpátalján telepedett
le. Mivel ott minden reggel van istentisztelet, ezért sok igei
szolgálatot végzett. Sokat foglalkozott idősekkel, nagycsaládokkal és igen sokat fiatalokkal. Három osztálynyi konfirmandust tanított éveken keresztül. 2010-ben munkatársával és
néhány lelkes fiatallal megalapították a főiskolai gyülekezetet.
(Beregszászban található a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola). Egy évre rá a gyülekezet bázisán kollégiumot nyitottak, amelynek az igazgatói teendőit is rábízták. (Jelenleg is 60
főiskolás lakja). Mindezek mellett alkalmanként a helyi roma
gyülekezetben is helyettesített.
Ez év májusában a Seregélyesi Református Gyülekezet szeretettel várta és befogadta a barátságos, közvetlen Maksai Attila lelkipásztort. Élete egyik nagy eseménye – házasságkötése – előtt
áll. „Jelenleg tervezzük-szervezzük az eseményt, ha megengedi
az Úr, még idén szeptemberben. Több mint tíz év után Isten hívására és vezetésére átadtam a beregszászi szolgálataimat, hogy
Seregélyesen kezdjek új utat, életet.” Soli Deo gloria!”
K. Edit
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Egy hét a zene és a művészetek jegyében, a Seregélyesi
Baptista Általános Iskolában
Májusban több zenei rendezvénynek örülhettek az iskola tanulói.
Egy keddi napon Pitti Kati operaénekesnő rendhagyó ének-zene óráit élvezhettük. Kicsit tartottunk tőle, hogy mennyire érdekli ez a gyerekeket, de büszkén mondhatom, a kétszer 45
percet figyelemmel, érdeklődve nézték, hallgatták.
A kultúrának egy olyan szeletével ismerkedhettek meg, mely
nincs napirenden a családok és az iskolai életben sem. Operába sem igen juthatunk el. De igazából nem is erről volt szó.
Többről. Az emberi beszéd, az éneklés velünk született képességéről.Az ebben lelt örömről. Zeneszerzőkről, színházi kulis�szatitkokról, az emberi élet megpróbáltatásairól, melyeken sok
esetben átsegít a zene.Vígasztal, feltölt energiákkal, vagy éppen
örömöt szerez. Az emberi élet minden jelentős eseményénél
jelen van a zene. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat adott
át Pitti Katalin. Tanított. Összes tudásával, kellemes lényével.
Pillangóként repdesett ide s oda, éberen tartva a gyermeki érdeklődést. Hallgatnám még!
Szerdán kamarazenekari találkozónk volt. Közel 40 produkció
a színpadon. Fuvolások, zongoristák, énekesek, furulyások fúvós együttes - sorolhatnám. A közös zenélés nagy ünnepe volt.
Külön köszönet a kis Somogy megyei falu iskolájának, Bodrogi
Baptista Óvoda, Általános Iskola és AMI tanulóinak és tanárainak, akik egy komplett műsorral érkeztek hozzánk. Az egész
napot nálunk tölthették. Megnézték az Értékek Tárházát, Pista
bácsival jót beszélgettünk a Tájházban. Tartalmas, emlékezetes
napunk volt. Remélem mindenkinek, aki fellépett. Érkeztek Du-
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naújvárosból, Kulcsról, Sárosdról, Enyingről, Székesfehérvárról,
Mórról és még sorolhatnám. Közel 100 vendégünk volt.
Csütörtökön népdalos minősítő versenyt rendeztünk. Fejér
megye ezen területén nem volt még ilyen. Jöttek is szép számmal a pacsirták. Mert azok voltak valamennyien. Az autentikus
népdaloktól csengett-bongott a színházterem. Ilyet még nem
hallott, bár régóta ad otthont kulturális rendezvényeknek.
Negyven produkció állt a színpadon. Énekesek, együttesek,
duettek, triók, csoportosan. Volt, aki egyedül, s volt, aki kalákában dalolt. A verseny végén a zsűri minősített, értékelt. Nagy
Imola két csoportja kiemelt arany minősítést kapott, Csivitkék
és Cserrengők, az Énekmondók - első szereplés és megmérettetés – ezüst minősítést kapott. Több iskola érkezett Budapestről. Voltak Pusztaszabolcsról, Csákvárról, Tordasról, Sárosdról, Enyingről, Lajoskomáromból. Itt is közel 100 gyermek
énekelt, muzsikált.
Péntek. Néptánctalálkozó.Tíz produkció, másfél óra boldogság,
150 táncos. Ünnepi pillanatok szereplőnek, nézőnek egyaránt.
Marton János, Kis Gábor, Bozóki Mariann, Kissné Hekkel Mónika felkészítő munkája nyomán életre keltek hagyományaink,
dalaink, táncaink.
A fergeteges táncünnep uzsonnával ért véget, mint ahogy minden délutánunk. Jól fogyott a limonádé, zsíroskenyér, langalló.
Szeretem az iskolámat. Örömömet lelem a munkában, az ilyen
rendezvények lendítik át a diákokat, a tantestületet a monoton,
küzdelmes mindennapokon. Ilyenkor még inkább összefogunk,
segítjük egymást, szurkolunk a sikerért.
Mégis. Maradt bennem hiányérzet. Szinte senki nem volt ezekre a programokra kíváncsi a faluból. Mert más élmény ezt átélni, és más megnézni a képeket hetek multán a helyi lapban.
Azért ez nem szegi kedvünket. Jövőre is nekiveselkedünk. Találkozzunk!
Mogyorósi Gyöngyi művészeti tagozat vezető
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DOMINKOncert Csodálatos volt.

2017/2018 ballagói

Örömmel vártuk a családot, kíváncsi izgalom lett úrrá rajtunk
és a gyerekeken is. Ilyen jellegű koncertet ritkán élvezhetünk.
Azért szorongtunk, hogy a befogadás milyen érzelmeket vált ki
belőlük. Mennyire lesz számukra emészthető. Elmondhatom,
hogy nyitottak, befogadóak voltak. Szeretettel hallgatták és élvezték a koncertet.
Mindez annak volt köszönhető, hogy a művészek megtalálták a
közös hangot nemcsak a zenekarukban, hanem a gyerekekkel
is. A műsorválasztásuk igényes, gyerekbarát és változatos volt.
Teret adott minden családtagnak a művészi megnyilvánulásban.
A hangszerekkel való ismerkedés, a zenei bravúrok, ismerős dallamok, a vetítés, a zenei formákkal való ismerkedés- pl. rondómind lekötötte a gyerekek figyelmét. Nem élt vissza a türelmükkel, figyelmüket ébren tudták tartani. Igazi zenei csemegében
volt részünk. Magam és kollégáim is, még elhallgattuk volna.
A színpadról kedves, barátságos szavak, mosolygós arcok néztek tánk. Kb. 500 tanuló nézte, hallgatta végig a két előadásból
álló koncertet. A Seregélyesi és a Sárosdi Baptista Általános
Iskola és AMI összes tanulója. Alsó és felső tagozat más - más
műsort láthatott.
Voltak egészen meghitt pillanatok is. Amikor pl. a marimbán felhangzott Saint- Seans: Fosszíliák- rajzfilm- részlet. Tátott szájjal
nézték és hallgatták!
A koncert után kisgyerekek egy csoportja odament Lilihez és azt
mondták neki. De szép vagy!!!! Zavarba is hozták. De ők így fejezték ki, hogy milyen örömet szerzett a kicsiknek a muzsikálása.
Hiába a város közelsége, Székesfehérvár 8 km. A gyerekeket
nem viszik a szülők ilyen jellegű koncertre. Hiánypótló volt
ez a fajta zenei igényesség megjelenítése. Az iskolánkban több

hangszeren lehet tanulni, de legtöbbször kamaszkorra elfogy a
lendület, és ez nagy hiba. Most láthatták, hogy mennyi munka
van abban, hogy a hangszerek így megszólaljanak.
S hogy ezt pedig egy család tette, még értékesebb, szerethetőbb produkció volt. Ahogy István szemmel tartotta a családot
a zongora mellől! Szerető figyelemmel, büszkeséggel, aggódással
figyelte gyermekei muzsikálását. Építő jellegű volt, mert így talán
később sem zárkóznak el a komolyabb , igényesebb zenéktől
sem. Hozzájárultak ahhoz, hogy tanulóink különbséget tudjanak
tenni az értékes és kevésbé értékes zenei darabok között.
Mindent köszönünk. Jó lenne még egyszer látni, hallani őket!
Pályájukhoz, sikereikhez, magánéletükre- Isten áldását kérjük!
Üdvözlettel: Mogyorósi Gyöngyi Seregélyesről
művészeti tagozat vezetője

Természettudományos hírek
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Kovácsné Fett Ágnes of.

Mogyorósi Gyöngyi of.

Ács Dóra
Bokros Balázs
Dörömbözi Norbert
Füle Kevin
Hajdu Nikolett
Kovács József
Kulacs Fanni
Kuti István
Metykó Bettina
Molnár Mercédesz
Nagy Dorina Kitti
Nagy Zsófi Kata
Schäffer Kitti Brigitta
Tóth Nikolett
Vollein Zsófi
Zölei Réka
Zsetnyai Bence

Bauer Zoltán József
Bozsik Csaba
Csikós Angelika
Dvéri Zsolt
Fekete Adrienn
Halasi Dorina
Kaiser Kitti
Kelner Kevin
Kiss Viktória
Nady Leila
Puszta Klaudia
Putzpaher Máté
Rózsa Virág Margit
Szabó Luca
Szaniszló Dániel
Varga János
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Diákjaink az idei tanévben is igen szorgalmasak voltak, méltán
lehetünk büszkék felkészülésükre, kitartásukra, eredményeikre.
A II. félév bővelkedett eseményekben: több olyan versenyünk
is volt, melyre a tanulók már októbertől elkezdték a készülést:
A Tiszaroffi Baptista Általános Iskola ismét meghirdette az Országos Baptista Matematika versenyt, melynek döntőjére 3 levelezős forduló után április 20-án, Tiszaroffon került sor. Több
diákunkat is meghívták a döntőre.A hatodikosok közül Rétfalvi
Norina (6.b) az előkelő 2., Pinke Lilla (6.a) pedig 3. helyezést
ért el.
Iskolánk meghirdette idén is a Bárczi Gusztáv országos levelező nyelvi és matematika feladatmegoldó versenyt. Mintegy 90
tanuló küldte be a levelezős feladatokat matematikából. A 2 levelezős forduló után a döntőre meghívott 40 diák személyesen
is számot adhatott tudásáról Seregélyesen, március 21-én. A
visszajelzésekből tudjuk, hogy nagy igény van ilyen jellegű versenyre. A legtöbb diák szívesen méri össze a tudását társaival.
Iskolánk tanulói külön kategóriában indultak. Az ő eredményeik:
I.Varga János (8.b)
II. Bozsik Csaba
III. Bakulár Gergő (6.b)
III. Menyhárt Szilvia (6.b)
Április 13-án Agárdra utaztunk 11 diákkal a hagyományos Triáda
matematika versenyre. Bár a babonások nem szeretik a péntek
13-át, diákjaink nem törődtek ezzel.Tudásukat bevetve igen szép
teljesítményt nyújtottak a népes mezőnyben: Somogyi Richárd
(5.a) 4. lett, Rauf Ella Zorka (5.a) pedig 6. helyezést ért el
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Buza Júlia (6.a) 1. helyezést ért el, Rétfalvi Norina (6.b) 7. lett.
Ugyanezen a napon zajlott a Kaán Károly vetélkedő megyei
fordulója is. (és voltak olyan szorgos diákjaink, akik mindkét
versenyen részt vettek). Eredményeik:
Buza István (5.b) 5. helyezés,
Rétfalvi Norina (6.b) 3. helyezés,
Pinke Lilla (6.a) 6. helyezés
A versenysorozat az „Indulj el egy úton!” vetélkedővel zárult
áprilisban. A seregélyesi csapatok ez alkalommal is külön kategóriában indultak: a felsősöknél
I. helyezett: Alhavasi sütőtök (6.a:Buza Júlia, Pinke Lilla,Vidovics
Zoltán, Róth Ábel)
II. helyezett: Kékharisnya (6.b: Rétfalvi Norina, Madarász Zsófia,
Pálinkás Dorina, Madarász Zsófia)
III. helyezett: Sárga kiskacsák (8.a:Vollein Zsófi, Metykó Bettina,
Nagy Dorina, Nagy Zsófi Kata)
A vetélkedő résztvevői úgy köszöntek el, hogy jövőre is szeretnének eljönni. Ezekért a megható megjegyzésekért érdemes vállalni a jövőben is a sok-sok munkával járó szervezést.
És végül, a sok verseny után elérkezett a május, amikor a diákok
már az év vége felé tekintenek, lelki szemeik előtt már a nyári
szünet lebeg. Addig azonban még van néhány „munkásabb” hét.
Hiszen az év végi jegyek már kitörölhetetlenül a bizonyítványba
kerülnek.Azt pedig az ember élete végéig őrizgeti. Éppen ezért kívánok diákjainknak a hátralévő időre sok kitartást és szorgalmat!
Kovácsné Fett Ágnes
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mestervizsga bizottsága
ács-állványozó Mesternek nyilvánította Kulcsár Tamást.
Bár a szakmáját 1988 óta művelő - építész technikusi végzettséggel
is rendelkező - fiatalember már kellő tudással, gyakorlattal rendelkezik, még is úgy gondolta a mester cím megszerzése azt is jelenti, hogy szakmáját profi szinten, magas szakmai követelményeknek
megfelelően végezni. Nem csak presztízst jelent, de azt is, hogy részt
vesz a folyamatos szakmai fejlődésben. Ez a szakma csúcsa!
Kulcsár Tamás mostantól tanulókat is oktathat, részt vehet a gyakorlati képzés irányításában, hiszen a felkészítés során pedagógiát
is tanultak. Erre a mesterek esküje is kitér: „Vizsgáztató mestereim
és mestertársaim előtt becsületemre fogadom, hogy szakmai munkámmal mindenkor hazám és a szakma szolgálatában állok. legjobb
tudásom szerint segítem a szakmai utánpótlás nevelését..” Amikor
erről beszélgettünk, Tamás kitért egykori alap-szakmai oktatójára:
Bihari Györgyre, akitől nagyon sokat tanult úgy szakmailag, mint emberileg. Kitért arra is, hogy a mestervizsgára felkészítés során több
szakmai társsal megismerkedett, jó kapcsolatok alakultak ki, jó volt
együtt lenni. Egyik ács- mester kollegával, Huszár Gábor Szilárddal
egymást segítve, azóta is együtt dolgoznak. Sajnálkozott, hogy kevés
fiatal választja ezt, az igaz nem könnyű, de szép és keresett szakmát.
Az okleveleket ünnepélyes keretek között a Megyei Kormányhivatalban adták át, ahova a települések polgármestereit is meghívták.
Gratulálunk Kulcsár Tamásnak, jó egészséget és sok szakmai sikert
kívánunk.
- kovács e.-

1947. május 12. hétfő
(…) Most itt vagyok Seregélyesen. Gyönyörű volt az út idefelé.
Akácerdő s a grófi kastélykert között jöttem. A bódító akácillattól átszellemülve, tele érzelemmel dudorásztam akácos nótákat, ami csak eszembe jutott. Olyan frissnek, üdének éreztem
magam. Este az ágyam fölé tettem egy virágzó akácágat, s így,
illatos szobában, virágok közt aludtam el.
Most itt ülök az asztalnál. Előttem egy kéklő búzavirág, a bableves forr a tűzhelyen, mellettem édes, pehelytollú kiskacsák
gügyögnek. Az ágyon nagypapa üldögél. Kilát az udvarra, a széles
útra.Az árok szélén akácfák pompáznak. Nagyapó kezéből lassan
lecsúszik a könyv, távolba néző gyönyörű kék szemei egy pontra
szegeződnek. Vajon mire gondol? Talán a bűvös akác láttára ő is
átszellemül. Ővele is játszanak röpke tündérek, s átrepítik egy
szép álomvilágba. Talán most újra gondtalan, fiatal, s elfelejti egy
pillanatra öregségét, s azt, hogy az ágy rabja már örökre. A gondolatok álomba ringatják, de ekkor Pufi egy rossz gyerek láttára
hirtelen elugatja magát. Nagypapa felriad és egy szomorút sóhajt.
1947. május 13. kedd
Egész délelőtt segítettem. Délután pedig a tyúkokat őriztem,
s közben kiolvastam a könyvtári könyvet, a Diadalt. Estefelé
jött erre egy summás gyerek Szerecsenyből, s kéregetetett. Az
adományokért gyönyörű énekével fizetett.
1947. május 15. csütörtök
Édes kis naplóm! Tegnap jöttünk haza Seregélyesről. Eljöttünk
a kis ház előtt, melyben laktunk. Oly kedves arra minden. A
legkisebb helyhez is egy-egy gyermekkori emlék fűz. Gondolatban meséltem a szürkeruhás királyfiúnak a kis zöld zsalus, muskátlis ablakos házról. A két kis akácerdőről. A nagy homokos
gödörről, melyben játszani szoktunk. Úgy éreztem, ha most itt
lenne, érdeklődve hallgatná, s talán ő is mesélne nekem valamit
a gyerekkoráról.”
Szabó Z. Tamás
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PA Seregélyesi Baptista Általános Iskola igazgatója pályázatot hirdet
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Kezdés: 2018.július 1-től.
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Itt vagy hát. Itt vagy velem. Itt nyugszol előttem az íróasztalon.
Kész csoda. Ki tudja hány városban, hány lakásban, hány ládában, hány dobozban, hány pincében fordultál meg azóta. Mióta
is? Hát Seregélyes és a múlt század harmincas évei óta. 80 év
alatt.
Nagypapa távírda gépe, szeretett Morse-távírójának billentyűje. Igen, ott volt, ott élt különös életet a Magyar Királyi Vasutak
Seregélyes vasútállomás forgalmi irodájában. Nagy titkok tudója. Ó, ha beszélni tudna. Vagy legalább képes lenne magától
lepötyögni arra a hosszú-hosszú távírdagép-szalagra rejtélyes
lyukjeleivel, a „morze-jelekkel”. Ott kopogna éjjel-nappal a
szobámban. Tá-tá-tá, ti- ti, és ismét csak tá-tá-tá, ti-ti-ti. Azt
hiszem, a világ leghosszabb szöveges üzenete lenne. De megfejteném. Biz’ Isten meg, ha addig élnék is.
Így most csak annyi, amit az én emlékezetem megőrzött nagypapa és édesanyám meséiből. Ez sem kevés persze. Kellene most
ide valami invokáció-féle. Múzsák segítsetek! Hogy képes legyek
ezeket, vagy legalább ezekből valamennyit feleleveníteni.
Nem is merek azonnal belekezdeni. Előbb még
annyit, egyszer azt írtam erről az öreg billentyűről (mikor először feltettem a Facebookra a képét):
„Ez volt a korszak egere. Remekül lehetett vele lájkolni a szőlőhegyi lányokat és Zichyújfalu szomszédvár
állomásfőnökének megosztásait.
Klikk.”
Persze azért a valós történelmének nem minden eleme volt ilyen
vicces. Bár lehetett vele nagy tréfákat is űzni. És nem csak üzenetek révén, amit a Székesfehérvár
– Pusztaszabolcs vasútvonal többi
állomásfelvigyázójával lehetett váltani, amikor éppen nem jött vonat.
Szinte nem volt alkalom, hogy idős- (hát
ugye nagypapa-) korában ne mesélte volna el nekem, jóízűen nevetve, amikor a kis
Hadik grófokat, akiknek „természetesen” szabad
bejárásuk volt a vasútállomás titkos irodájába, „megrázatta” vele. No persze éppen csak annyira, mint amikor a laposelem megcsípte a nyelvünket, ha ki akartuk próbálni, ugyan
működik-e még, avagy már kimerült. Elképzelem a fiatal Töreky Dezső huncut arcát, ahogy várja, hogy hogy meglepődnek
majd a Hadik ifjak. Persze csak először volt meglepő, utána
már minden alkalommal maguk indítványozták a fiúk a mókát.
A történet, a legenda szerint, az az ifjú, amelyik először ismerkedett meg a megrázó élménnyel, az első ijedtség után kajánul
bíztatta testvérét:
- No, próbáld csak ki te is!
Erre csak annyit mondhatok: Boldog idők.
S persze a boldogtalanok. És most nem csak arra gondolok,
amikor már a hadiszállítmányok átvonulásáról értesítettek az
akkor már vészesen, vésztjóslóan kopogó távírdagépek. Hiszen
én itt és most személyes, pontosabban családtörténelmet írok.
Történt egyszer, hogy Lengyel nagypapa Pestre utazott. Sokszor megtörtént ez. Akkori mértékben, akkori időléptékben
sokszor. Amikor például megérett a meggy, a cseresznye. Mert
ugye vinni kell abból a pesti rokonoknak. Nagy kosarakkal, szívvel, jósággal.
Azt sajnos már senkitől nem tudom megkérdezni, hogy az Úr
hányadik évében történt. Talán nem is fontos. Elindult. Nagy
kosarakkal, szívvel, jósággal. Bár ne tette volna. Legalábbis akkor, abban az évben ne.
XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

Mert akkor Pesten már jártak villamosok. Micsoda
fintora a sorsnak. Egy ízig-vérig vasutas nemzedék. Évtizedeken át sínek mellett, vonatok,
mozdonyok mellett, vágányok közt élt
férfiak. És mégis egy villamos. Egy átkozott pesti villamos. Leonard Cohen
vagy Chris Rea szomorú hangjához
illő történet.
Éppen ő volt szolgálatban. Ő, a vő.
Töreky Dezső. A Magyar Királyi
Államvasutak Seregélyes állomásán. A pár száz méterrel odébb
lévő őrház-épületben éppen a
nagymama vigyázott a kicsikre.
Lengyel nagymama.
És jő a hír. Kopog a morzegép. Ki
tudja honnan, kitől, ezt már elfedi az
idő. Nem, ez nem lehet igaz!!! Viccnek
túl rossz ahhoz, hogy bármelyik csibész
vasutas ilyenre vetemedhetne. Őrült vágta a pár száz méterrel odébb lévő épületig.
Döbbent csend, döbbent arcok. Hosszú, hosszú,
kínos szünet, de hát mi történt??? Mire végre, egyszuszra
kivágja: Nagyapának a villamos levágta mindkét lábát.
(…)
Őrjöngő hajtépés, rohanás a semmibe. Majd őrjöngve, zokogva
vasalás. Pizsama, tiszta fehérnemű, papucs… Ja, az nem. Sajnos
az nem kell. Többé soha.
A film itt számomra megszakad. Illetve onnan folytatódik, hogy
sokáig élt még így. Családjai, szerettei körében. Gyűrt sarkú,
kopott fényű fényképek tanúsítják. Amúgy egészséges szervezettel. És egészséges humorral. Sok-sok kártyacsatával szőlőhegyi házában a szőlőhegyi szomszédokkal. Mindig beintegettek neki, hozzá:
- Adjon Isten Lengyel bácsi! Délután átjövök kártyázni.
- Adj’ Isten! Jöjjék csak! Én nem megyek sehova!
Innentől pedig nem magam folytatom, és innentől tulajdonképpen már nem is a morze-billentyűről fog szólni a zene.
Elköszönünk tőle, de megköszönjük, hogy segített emlékezni.
Ahogy a napló is. Aminek egy kicsit most – ígérem utoljára
– átadom még a szót. Átadom anyukámnak a helyet, a teret.
Az előzmények ismeretében talán érthetőbbek lesznek a leírt
mondatai. De legalábbis más fénytörést kapnak. Nyilván arra
gondolok, amit az ő nagypapájáról írt. S akiről az én nagypapám
vitte a rossz hírt. A morzegép hozta, ő vitte. Futva, rohanva.
Napló:
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A szélrózsa minden irányából

Volt tanítványaink közül is vannak, akik a középiskolai tanulmányaik mellett is folytatják a tollaslabdázást. Ők szintén
szépe eredményeket értek el az OB-n.
Iskolánk tollaslabdásai egész évben szorgalmasan dolgoztak,
U19 leány egyéni 8. Kustán Noémi, U19 lány páros 2. Deák
s ennek meg is lett az eredménye, mert nem csak a munkáDorina/Kustán Noémi
ban szorgoskodtak, hanem a gyűjtögetésben is. Még pedig az
Molnár Dávid pedig a diákolimpián állhatott fel a dobogó
érmek gyűjtögetésében is nagyon ügyesek voltak.
második fokára.
Bárhová is mentek versenyre, mindig hoztak egy-két érmet.
Ízelítőül pár fontosabb eredmény.
Áprilisban, míg a csapat egyik része Pécsett az OB-n küzdött
A legfontosabb versenyünk a diákolimpiai versenysorozat,
az érmekért, addig egy kisebb csapat a szlovéniai Lendván
melyen iskolánkból közel 50 tanuló vett részt a helyi verügyeskedett. A kisebbek a középmezőnyben végeztek, de a
senyeken. Majd a megyei versenyre 29-en jutottak tovább.
nagyobbak z U13-as korosztályban már érmekkel tértek haza.
Onnan pedig az országos döntőbe 15 kisdiákunk kvalifikált.
Szalai Kíra Leila egyéniben ezüstérmes lett, míg Kustán KaŐk az önkormányzat épületében ünnepélyes keretek kötával a dobogó tetejére állhattak fel.
zött mondták el az eskü szövegét a polgármester úr után.
Kiskunfélegyházán, a márciusi döntőben hárman lettek érmesek.
Az „A” kategóriában a III. korcsoportos lányoknál Szalai
Kíra végzett a II. helyen, míg Kustán Kata a III. lett.

Többen pedig az első 10-ben végeztek.
Az iskolák közötti versenyben az „A” kategóriában a legeredményesebb iskolának járó serleget mi vehettük át.
Idehaza jutalomként egy hatalmas mosolygós torta várta a
csapatot.
A következő nagyobb versenyünk a Magyar Bajnokság, azaz
az OB volt.
Az Országos Magyar Bajnokságokon a következő gyerekek
lettek érmesek:
U11 leány egyéni 3. Pinke Anna, 6. Gyenge Laura
U11 fiú egyéni 9. Majdán Zsolt
U13 fiú egyéni 3. Kovács László,
U13 fiú páros 2. Kovács László/Dulcz Domos (Érd)
U15 leány páros 3. Kustán Kata/Szalai Kíra
U15 leány egyéni 5. Kustán Kata, 6. Szalai Kíra
U17 leány egyéni 6. Szalai Kíra
U17 leány páros 3. Szalai Kíra/Deák Dorina
U17 vegyes páros 8. Szalai Kíra /Nagy Dániel (Pápa)
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Iskolatörténeti felhívás
Pár éve kezünkbe került Domonkos Béla bácsi
által írt szőlőhegyi iskolatörténet egy példánya. Horváth Ivánné Erzsi néni anyaga pedig
már egy ideje a fiókunkban pihen. Szeretnénk
ezeket az írásokat nyomtatott formában megjelentetni, közzétenni. A kötetek tartalmával
kapcsolatban kérjük a lakosság segítségét.
- Kérjük, akinek bármilyen fotója, írásos és
tárgyi emléke van a seregélyesi vagy a szőlőhegyi iskolával kapcsolatban, jelezze azt az
iskolában. Az adott tárgyat lefotózzuk, az írásos emlékeket, fotókat lemásoljuk. Ezekkel a
dokumentumokkal is szeretnénk teljesebbé
tenni Erzsi néni és Béla bácsi munkáját.

Május utolsó hétvégéjén volt az utolsó nagyobb versenyünk,
az U15-ös, ill. az U19-es csapatverseny OB. Mindkét korcsoportban indítottunk csapatot.
A hagyományos szülő-gyerek páros és amatőr szabadidős
versenyünk június 10-én 9 órától kerül megrendezésre,
melyre sok szeretettel várunk mindenkit, aki játszani szeretne, s azokat is, akik csak kíváncsiak egy tollaslabdaversenyre,
vagy szurkolnának valakinek.
Bővebb információért Karkóné Lukácsy Mariannát kell keresni.
A szép eredményekhez gratulálok, további sok, és kitartó munkát kívánok az elkövetkezendő újabb érmek reményében!
						
Karkóné Lukácsy Marianna
			
testnevelőtanár és tollaslabdaedző

A II. korcsoportos lányoknál pedig, ugyancsak az „A” kategóriában Besze Liliána Hanna nyakába akasztották a
bronzérmet.

Eközben a skót származású szövetségi kapitány árgus szemekkel figyelte a gyermekek teljesítményét, hozzáállását, s
Szalai Kíra Leilát meghívták az U15-ös válogatott keretebe.
A kiválasztott tollasozók április végén a bulgáriai Pazardzsikban vettek részt egy nemzetközi tornán. Innen Kíra egyéiben egy bronzéremmel gazdagabban, párosban pedig egy
aranyérem tulajdonosaként térhetett haza.
XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

- A konkrét tényanyagot tartalmazó írást
szubjektív elemekkel, visszaemlékezésekkel is
szeretnénk kiegészíteni. Kérjük, akinek emlékei vannak a seregélyesi vagy a szőlőhegyi
iskola építésével, munkájával, életével, mindennapjaival kapcsolatban, vesse papírra, írja le és
küldje el nekünk! Ha valakinek a visszaemlékezései rögzítésében segítségre lenne szüksége,
kérjük, jelezze számunkra.
A fentebb említett anyagokkal kapcsolatban
kérjük legkésőbb 2018. június 30-ig keressenek bennünket munkaidőben az alábbi telefonszámon: 06/22-445-012, vagy a következő
e-mail címen: seregelyes@baptistaoktatas.hu.
Természetesen a megadott időpont után is
szívesen fogadunk minden információt iskoláink történetével kapcsolatban!
Ezt követően szeretnénk az összegyűlt anyagot rendezni, nyomdába vinni és elkészíteni a
kiadványt.
Segítségüket előre is köszönjük!
Sajtos József
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Erdély csodái
Határtalanul! Erdélyi történelmi emlékhelyek a
magyar irodalom tükrében a Magyar Erőforrások
Minisztériumának támogatásával
Románia 2018. május 30-31. – június 1-2.
Hetedikes diákjaink a Határtalanul! program keretében ismét a

Magyarországtól elcsatolt területekre látogathattak egy több napos tanulmányi kirándulás alkalmával.
Mielőtt elindultunk volna, rengeteg tennivaló várt ránk, hetedikes
osztályfőnökökre, az igazgató úrra és a hetedikes gyerekekre is.
Még az előző évben meg kellett írni a pályázatot, amelyen 1 364
437 Ft-ot, gyerekenként 34 000 Ft-ot nyertünk az erdélyi kirándulásra.
A kirándulás előtt előkészítő órákat tartottunk a diákjaink számára, ahol Erdély földrajzával, irodalmával és történelmével ismerkedtek. A gyerekek is készítettek beszámolókat az utunk során
érintett településekről. A felkészülést vetélkedővel zártuk.
A felkészülés után nagy izgalommal várták a gyerekek az indulást.
A nap épp kezdte színezni az eget, mikor a gyerekek és a szülők
az iskola parkolójában már gyülekeztek. Május 30-án végre elindultunk.
Utunk egyenesen Arany János szülőhelyére, Nagyszalontára vezetett, ahol Csonka-toronyban megtekintettük a költő relikviáit,
majd a szobránál szavaltunk és koszorúztunk.
Nagyváradon megcsodáltuk a Szent László-templomot, a Szent
László Székesegyházat, a Holdas-templomot, a Fekete Sas Palotát
és a Városházát. Az EMKE kávéház előtt Adyra és Lédára emlékeztünk.
A Királyhágón elénekeltük a Székely Himnuszt.
Csucsán felkerestük Ady és Boncza Berta „fehér házát”, majd közösen szavaltunk.
Körösfőn megtekintettük a református templomot. Vasvári Pál
kopjafájánál koszorúztunk, s trombitaszóval és 48-as dalokkal emlékeztünk az 1848-49-es szabadságharc hősére.
Torockón volt a szállásunk, a Székelykő lábánál. Szájtátva bámultuk
a csodás környezetet. A kedves fogadtatás és a bőséges vacsora
után tértünk nyugovóra.
A 2. napon korán reggel indultunk Tordára. Megkerestük a katoli-
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kus templomban az 1568-as országgyűlésen történtek emlékére
állított emléktáblát. Következett a sóbányalátogatás. A különlegesen tiszta levegőjű bányában sok érdekességgel találkoztunk.
Innen tovább indultunk Kolozsvárra. Betérünk a Szent Mihály-templomba, ahol a tanult gótikus, reneszánsz, barokk stílusjegyeket kerestük. Megtekinttettük Mátyás király lovasszobrát,
felkerestük szülőházát, ahol koszorúztunk, a Farkas utcai református templomot és a Sárkányölő Szent György szobrot.
Utunkat a Házsongárdi temetőben folytattuk. Megtaláltuk Reményik Sándor síremlékét, elszavaltuk az „Eredj,
ha tudsz!” c. versét.
Ezután visszatértünk Tordára, és következett a vadregényes hasadékvölgyi túra.
Éhesen, elfáradva, tele élményekkel tértünk vissza Torockóra, ahol előbb átadtuk ajándékainkat a Kis Szent
Teréz Gyermekotthonban, majd a finom vacsora után
iparkodtunk lefeküdni, hisz nagy kihívás előtt álltunk:
várt minket a Székelykő!
A 3. napon még a nap is szundikált, a kakasok is aludtak, amikor nekiindultunk. A rendkívül nehéz terepen
az elindulók kisebb része megállt, s bevárta a visszainduló, csúcsot meghódító csapatot. 11 diák jutott fel a
Székelykő csúcsára Dravecz Dávid és Karkóné Lukácsy
Marianna kíséretében. Fantasztikus érzés volt fentről
körülnézni. Feljutni sem volt könnyű, de sokkal több
figyelmet kívánt a lejutás.
Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, s következett Nagyenyed. Elsétáltunk a Bethlen Kollégium épületéhez.Az iskola híres tanáraira és diákjaira emlékezünk. Megtekintettük az enyedi diákok emlékművét. Marosszentimrén
a Hunyadi Jánoshoz köthető templomot néztük meg.
Gyulafehérváron felkerestük a város legjelentősebb
épületeit, és koszorút helyeztünk el a Szent Mihály- templomban
Hunyadi János és László sírjánál.
A nagy melegre való tekintettel a Piski melletti Rápolton strandoltak a gyerekek.
A következő szállásunk Algyógyon, a barátságos Keresztyén Ifjúsági Központban volt. Ennek területén található Erdély legkorábban épült kerek temploma. Rövid túrával felkerestük az elkápráztató algyógyi vízesést.
A 4. napon Vajdahunyad, a „várak királyának” megtekintése következett. Lenyűgöző volt.
Déva irodalomból is híres várának felkeresése volt a következő
állomás. A Kőmíves Kelemen c. népballadából szavaltunk részleteket.
Aradon az aradi vértanúk kivégzésének helyszínén felállított emlékműnél tisztelegtünk a mártírok előtt.
Elfáradva, de tele élményekkel későn este érkeztünk haza.
A gyerekek közül többen is megfogalmazták: olyan, mintha otthon
lennénk, csak több a hegy.
Igazuk van, mert bármerre is jártunk, mindenhol szeretettel fogadtak bennünket. Minden településen hallottunk magyar szót,
kedves, segítőkész emberekkel találkoztunk.
Nagyon szépen köszönjük minden tanulónknak, hogy magatartásával, felkészülésével, kitartásával hozzájárult a program sikeres
megvalósításához. Külön köszönjük Horváth Bencének, Kovács
Natáliának, Láng Aurélnak és Vachler Barnabásnak, hogy biztosították, a kirándulás egyetlen pillanata se maradjon megörökítés
nélkül.
Köszönet Botocu Zoltánnak és Dravecz Dávid kísérő pedagógusoknak a hajnaltól késő éjszakáig tartó lelkes munkájáért.
Seregélyes, 2018. június 3.
Karkóné Lukácsy Marianna, Stanicsek Szilvia - osztályfőnökök
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„Indulj el egy úton…”
Talán sokaknak fülében csengenek még a fenti sorok. Valamikor a
’80-as évek elején csalogatta a Muzsikás együttes fülbemászó zenéje
a televízió képernyője elé az embereket. Ezzel az átdolgozott moldvai csángó népdallal kezdődött Rockenbauer Pál, Sinkó László, Sáfrány
József, Juhász Árpád és még sok neves szakember nevével fémjelzett
„Másfélmillió lépés Magyarországon” című rendhagyó útifilm. A maga
nemében mindeddig egyedülálló produkció arra vállalkozott, hogy gyalogosan végigjárja a több mint 1100 kilométer hosszú Országos Kéktúra útvonalát, s ezt dokumentálva egy természetjáró szemszögből megalkotott filmet készít az ország érintett tájairól.Az elmúlt években a filmet
több alaklommal is megismételte a televízió, mindig nagy sikerrel.
Teltek-múltak az évek, egy új generáció nőtt fel azóta, s a természetjárás is egyre inkább veszített népszerűségéből. Szerencsére nem
nálunk. Az iskolai diákjai közül többen húztak „bakancsot” az elmúlt
nyarakon és gyalogoltak évente 120-140 kilométert a Kéken. Ennek
eredményeként már teljesítettük az Országos Kéktúrát, s idén nyáron
már a dél-dunántúli szakasz utolsó előtti része következik
Innen jött az ötlet, hogy mutassuk meg országnak-világnak, hogy mit
láttunk, mit tapasztaltunk s a 17 éven át szervezett „Téli madaraink”
vetélkedő helyett belevágtunk egy virtuális kéktúrába. A főleg logikára
épülő játékos feladatok segítségével ismertetjük meg a vállalkozó kedvű gyerekeket a túra útvonalával, nevezetességeivel, az érintett tájak
természeti adottságaival, történelmi, néprajzi emlékeivel.
Vetélkedőnk egyre népszerűbb. Idén 105 település 358 csapata vetélkedett november végétől április végéig. Ebből a nagy számból 51 határon túli csapat volt. Erdélyből és a Partium területéről 17, a Felvidékről
28, Kárpátaljáról 6 csapat versenyzett. Iskolánkat 16 csapat képviselte.
E tanévben a Börzsöny, a Visegrádi-hegység és a Pilis útvonalát jártuk
be.A határon túli tájak közül a magyar turizmus bölcsője, a Magas-Tátra volt a „vendég”. A hegymászós témák közül a nyolcezres magyar
expedíciók és az öt éve tragikus körülmények között eltűnt Erőss
Zsolttal és Kiss Péterrel foglalkoztunk.
A verseny népszerűségével együtt a szakmai támogatók köre is bővült.
A Magyar Természetjáró Szövetség teljes mellszélességgel mögénk állt.
Honlapot, egységes grafikai megjelenést és rengeteg díjat, jutalmat biztosított számunkra. A Szövetség vezetőjével,Tassy Márk igazgató úrral már
egyeztetéseket folytattunk a jövő évi vetélkedővel kapcsolatban is.Támogatta versenyünket a Baptista Szeretetszolgálat, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság, a Pilisi Parkerdő Zrt, a Galyatető Turistacentrum, a Turista Magazin,a „Hazajáró” című televíziós műsor és a „Magyarok a világ
nyolcezresein” csapata is. Nagy segítséget nyújtott a Tátrai Nemzeti Park
is. Helyben Seregélyes Nagyközség Önkormányzata, a Pelikán-ház Erdei
Iskola és a Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa volt a segítségünkre.
A versenyről a sajtó is beszámolt. Több újságcikk, internetes portál
foglalkozott az eseménnyel, több alkalommal szó volt rólunk a Kossuth Rádióban és a pozsonyi magyar nyelvű Pátria Rádióban is.
A döntőre 2018. április 27-én került sor. Erre az alkalomra 35 vidéki
csapat (ebből 10 a határon túlról) érkezett hozzánk. Iskolánkból, külön
kategóriában, 14 csapat versenyzett.
A legjobban teljesítő csapatokat, táborokat, kirándulásokat, tárgyjutalmakat nyertek.
Azt hiszem, büszkék lehetünk az „Alhavasi Sütőtök” nevű 6. osztályos helyi csapatra, hiszen a teljes mezőnyből egyedüliként jutott 300
pont fölé (309 pont), s ezzel a verseny abszolút győztese lett. Jutalmul
a Tátrai Nemzeti Park meghívására a Magas-Tátrában tölthetnek el 4
napot.A csapat tagjai: Buza Júlia, Pinke Lilla, Róth Ábel,Vidovics Zoltán.
Az egész vetélkedő, a levelezős fordulók és a helyi döntő sem sikerülhetett volna ilyen jól, ha nem áll össze egy rátermett, ütőképes
szervezőcsapat. A mi esetünkben ez szerencsére (hagyományosan!)
így volt. Köszönöm a családom, a kollégáim, a szülők, a segítő gyerekek,
a vállalkozók és az Önkormányzat segítségét. Úgy gondolom, hogy az
összefogás ismét meghozta az eredményét és vetélkedőnkkel gazdagíthattuk iskolánk és falunk hírnevét.
Sajtos József
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Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.
Álljon itt néhány kiragadott példa:
„Szeretném megköszönni azt a kivételes törődést, amelyben részünk volt
nálatok. Ha alkalmad adódik, légy szíves továbbítsd kollégáid felé is.
Sok versenyen jártam már sokfelé az országban, mi is szervezünk az
iskolánkban rendszeresen, de ilyen családias hangulattal, odafigyeléssel,
különleges, egyedi légkörrel még nem találkoztam. A gyerekek is és én is
rengeteg élménnyel gazdagodtam. Köszönjük…”
(Székely Beatrix, Hatvan)
„…Sok tapasztalattal rendelkezem, melyek alapján őszinte elismerésemet szeretném kifejezni e versenyért.
Már sok vetélkedőben vettünk részt, de ilyen változatos, érdekes feladatokkal teli és tartalmas verseny kevés volt.A gyerekek életkorához igazított
feladatok nagyon lekötötték a gyerekek figyelmét, és nagy érdeklődéssel
és lelkesedéssel dolgozták ki azokat. Külön szeretném kiemelni a versenynek azt az elemét, hogy a magyar turistatörténelemmel kapcsolatos
kérdések a „Hazajáró” filmsorozatra, ill. annak egyes epizódjaira épültek, melyet szívem szerint kötelező jelleggel tennék be a tantervekbe, és
amelynek alapján a földrajzi, történelmi ismeretek mellett előtérbe kerül
a hazaszeretet, ami - a mai globalista világban - kiemelten fontos eleme
kell(ene) hogy legyen az iskolai oktatásnak.
Örülök, hogy tanítványaimmal részt vehettünk ebben a vetélkedőben, és
kívánok önnek, vagy - kollégák lévén - talán írhatom: neked és munkatársaidnak további kitartást, lelkesedést és sok sikert a folytatáshoz. Gratulálok a versenyhez és ahhoz a szép létszámhoz, ami mutatja, hogy milyen
sok gyereket tudtatok mozgósítani!”
(Strasszer Péter Komló)
„Ma egy nagyszerű eseménynek lehettünk tevékeny részesei: a seregélyesi általános iskolában zajlott ugyanis a Kéktúra Vetélkedő döntője. Az
elmúlt hónapokban Gyergyótól Pozsonyig, több száz csapat mérettette
meg magát, melyek közül 36-an jutottak el a mai döntőig. Az előselejtezők fordulóiban is voltak a Hazajáróval kapcsolatos feladatok, de a
diákoknak ma is számot kellett adni némi Hazajáró-ismeretből, mikor a
Magas-Tátra különböző látnivalóit kellett felismerni az általunk felügyelt
állomáson. A 3 korcsoportban induló csapatok előzetesen egy plusz feladatot is megoldhattak: saját régiójukat kellett bemutatni a Hazajáró
szellemében, ez által megpróbálni felkelteni érdeklődésünket, hátha a
Hazajáró végtelen útja egyszer a zselici vagy éppen a hajdúsági tájakra
vezet. Bevalljuk, bennünket ezek az - amúgy különdíjban részesített - pályaművek érintettek meg leginkább, hisz rengeteg ifjú titán mesélt bennük
lelkesen szűkebb pátriájáról. Köszönjük Sajtos József barátunknak a több
hónapos szervezőmunkát, és azt, hogy ennyi fiatalt indít el a turizmus és a
honismeret útján. Hisz, ahogyan a Hazajáró mottója is tartja:“honismeret
nélkül nincsen hazaszeretet”.
(Kenyeres Oszkár)
A Magyar Természetjáró Szövetség 1961 óta működteti az Országos Kéktúrát.
Azóta közel 7000-en járták végig a több mint 1160 km-es útvonalat, amely az
ország legszebb tájait fűzi fel egyetlen hosszú turistaútra. Országos ismertséget a nyolcvanas évek elején vetített Másfélmillió lépés Magyarországon című
sorozat hozott a legendás túrának, amelynek népszerűsége azóta is töretlen,
sőt az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre többen döntenek úgy,
hogy végigjárják. Évente több mint 10 000 igazolófüzetet adunk el azoknak,
akik elhatározzák, hogy nekivágnak a „Kék” sokszor évekig tartó teljesítésének.
Hiszünk benne, hogy a természetjárás nagyban hozzájárul az egészséges élethez, a környezettudatos szemléletmód kialakulásához, valamint hazánk természeti értékeinek, kulturális kincseinek megismeréséhez.Valljuk, hogy a természet
és a természetjárás szeretetét már gyerekkorban kell elültetni, hiszen a fiatalon
beépülő, természetesnek tartott szokások életünk végéig is kitarthatnak.
Szövetségünknek és személyesen nekem is nagy örömömre szolgál bármilyen
kezdeményezés támogatása, amelynek célja, hogy megszerettesse a gyerekekkel a természetjárást. Az „Indulj el egy úton!” vetélkedő nagyszerűsége pedig
nemcsak az, hogy a kéktúráról és gyerekeknek szól, hanem az is, hogy nem
pusztán lokális szerveződés, hiszen az egész országból megszólít gyerekeket,
sőt még határon túli iskolák is csatlakoznak évről évre. Példaértékű, hogy a
szakmailag jól felkészült szervezőcsapat szeretetteljes, odaadó munkája emeli
ezt a rendezvényt igazán kiválóvá.A Magyar Természetjáró Szövetség számára
megtiszteltetés, hogy ezt az ismeretterjesztő vetélkedőt támogathatta, és szeretnénk az együttműködésünket a jövőben egy magasabb szintre emelni, ezzel
segítve és elismerve a szervezők áldozatos munkáját.
Tassy Márk - igazgató (Magyar Természetjáró Szövetség)
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ALSÓS HÍREK

- A negyedik osztályos tanulók közül március hónapban 16 tanuló vett részt, szülői hozzájárulással, a matematikai tehetségazonosító online mérésben. Nagy örömünkre két tanuló
(Abineri Ákos és Németh Vivien) bekerült a „tehetségígéret”
kategóriába.
- Április 11-én, A magyar költészet napja alkalmából a Farkas
Gyula Baptista Általános Iskola, Szavalóversenyére vittük el iskolai versenyünk 1. helyezettjeit. Mindegyikük elismerést szerzett versével a sárosdi versenyen is.
Záha Liliána Zara 1.a - Különdíj
Alföldi Anna 2. a - 1. hely
Farkas Helga 3. a - 2.hely
Szentes Dániel 4. a - 3. hely

Versenyeink nagyobb része a 2. félévben zajlik le, a levelezős
versenyeknek döntőjére is ekkor kerül sor.
Így a napi munkánk, a tanulás mellett a versenyekre is készülünk.
Ebben a tanévben is így volt. Azért szórakozásra is volt lehetőségünk. Előadásokat hallgattunk meg, zenés-táncos programokon is részt vettünk.
- Februárban tartottuk meg a 2. évfolyamosok iskolai J vagy
LY helyesírási versenyét.
Eredményeink:
1. Alföldi Anna
2. Szendrey Virág
3. Schweighardt Hanna 2.a osztályos tanulók.
Felkészítőjük Sajtos Józsefné.
- Farsang időszakában nagyon sok tanulónk beteg volt. Több
rendkívüli esemény is közre játszott abban, hogy nem tartottunk bált. Helyette az egész délelőttünket jelmezben töltöttük
és a táncteremben kis jelmezes felvonulást rendeztünk.

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

3. Schweighardt Hanna 2. a
Tamton Levente 2. a- Különdíjat kapott.
Felkészítőjük: Sajtos Józsefné (2. a) és Bakos Ilona (2. b)

- Már évek óta részt veszünk egy országos, több fordulós Bibliaismereti versenyen, melyet az István Király Baptista Általános Iskola, Kótaj hirdet meg. Minden évben dobogós helyezéseket hozunk el. Idén sem volt ez másként!

3. osztály
1. Farkas Helga 3. a
2. Heiter Lotti 3. a
3. Sándor Luca 3. a
Bozai Gabriella 3. a - Különdíj
Gyenge Laura 3. b – Különdíj
Felkészítőjük: Feketéné Varga Ildikó (3. a), Fehér Zsuzsanna (3. b)
4. osztály
1. Szentes Dániel 4. a
2. Tóth Gabriella 4. a
Felkészítőjük Buzáné Penzer Anita.
- Március 15-én Enyingen iskolánk két csoportja vett részt Népdaléneklési versenyen, mindkettő arany minősítést ért el.
Az alsós csapat Csivitkék tagjai: Babay Gréta, Závotka Vanessza,
Zsilovics Korinna, 2. a osztályosok; Minárik Dorina, Tury-Nagy
Csenge, Juhász Karina, Bognár Petra,Csonka Zsófia pedig 2. b
osztályosok. Felkészítőjük Nagy Imola.
- Iskolai Szavalóversenyünk győztesei közül Petőfibányára, országos Baptista versenyre vittük tanulóinkat március
19-én. Mindketten elismeréssel tértek haza: Farkas Helga (3. a)
1.helyezést , Gyenge Laura (3. b) Különdíjat kapott a zsűritől.
- Március 21-én Észforgató - SNI-s, BTM-es tanulók
csapatversenyét rendeztük meg. Ezt a verseny a Seregélyesi
Baptista Ált. Isk. és AMI által meghirdetett országos verseny. A

- Kálozra, területi Szövegértési versenyre a felső tagozatosokkal együtt a 4. osztályosokat vittük el.
Abineri Ákos (4.a) 1. helyezést, Werner Ádám(4.a) pedig 3.
helyezést ért el.
Felkészítőjük Buzáné Penzer Anita.
- Március 13-án tartottuk meg iskolai Szavalóversenyünket. A versenyre több mint 40 tanuló készült fel.
Helyezést értek el:
1. osztály					
1. Záha Liliána Zara 1.a
2. Závotka Áron Csongor 1. b
3. Sebestyén Lara 1. b
Felkészítőjük: Lippainé Bihercz Ildikó (1. a), Kovács Marianna (1.b)
2. osztály
1. Alföldi Anna 2. a
2. Szabó Petra Zsófia 2. a
3. Dobronyi Zsófi 2. b

14. oldal

csapatok nagyon változatos, játékos feladatok során bizonyíthatták rátermettségüket. A verseny tárgykészítéssel, filmvetítéssel
és eredményhirdetéssel ért véget. A helyi csapatokat a vendég
csapatoktól külön értékeltük. A mi csapataink:
1. Imre Bettina 2. b, Hornyák Károly 3. b, Tóth Gabriella 4. a
2. Farkas Áron2. b, Lóránt Máté 3. b, Szentes Dániel 4. a,
3. Babay Gréta 2. a, Kovács Levente Péter 3. b, Bozai Gabriella 3. a
Az 1.–3. osztályosokat Bubálik Lászlóné és Szigeti Judit, a 4. osztályosokat pedig Buzáné Penzer Anita készítette fel.
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1.helyezést ért el a 3. b csapata: Kálmán Flóra , Kálmán Balázs,
Láng Olivér, Vörös Nóra
2.helyezést a 2. b csapata : Biál Zétény, Juhász Karina, Tury-Nagy
Csenge, Csonka Zsófia
3. helyezést a 2. a csapata: Szabó Petra Zsófia, Szendrey Virág,
Palló Katalin, Pátkai Gréta
Különdíjat kapott a 3. a csapata: Heiter Lotti, Nagy Loretta, Szalay-Dunai Márk, Raffer Dominik
A csapatokat a levelezős versenyre és a döntőre egyaránt Buzáné Penzer Anita készítette fel.

- Április 17-én délelőtt Dominkó István és családja adott koncertet diákjainknak. A kedves előadás során megtapasztalhattuk,
hogy a komolyzene, a különböző hangszerek, a különböző korú
családtagokat milyen közel tudják hozni egymáshoz és ugyanakkor hozzánk, nézőkhöz is.

- Matematikából is összemérik tudásukat tanítványaink minden esztendőben. Az idei iskolai versenyre április 10-én került
sor. Eredményeink:
1.osztály
1. Pálinkás Zalán 1. b
2.Várszegi Zoltán Bendegúz 1. b
3. Keszei Zétény 1. b
Felkészítőjük: Kovács Marianna

- Április 19-én délután rendezte meg iskolánk Humán munkaközössége „Reguly nyomában” földrajzi nevek helyesírása versenyt,
amelyre idén is a 4. osztályosokat hívták.
1. Werner Ádám Viktor 4.a
2. Abineri Ákos Dániel 4.a
3. Németh Vivien 4.a
Felkészítőjük Buzáné Penzer Anita.

- Április 19-én délelőtt a Kákics együttes katonadalokat énekelt
és a zenekar egy kis táncházat rendezett 1. és 2. osztályos tanulóinknak, akik nagyon élvezték a katonatoborzást és a lelkesítő
nótákat, a tánclépéseket.

2. osztály
1. Balázs Benjámin 2. a
2. Szabó Petra Zsófia 2. a
3. Alföldi Anna 2. a
Felkészítőjük: Sajtos Józsefné

3. osztály
Pinke Anna 3.a
Nyilas Hunor 3.b
Raffer Dominik 3. a
Felkészítőjük: Feketéné Varga Ildikó (3. a), Fehér Zsuzsanna (3. b)
4. osztály
Abineri Ákos 4. a
Pátkai Zsombor 4. a
Besze Liliána Hanna 4. a
Felkészítőjük: Szabó Anna
- Április 13-án a 3. és 4. osztályokból a győztesek Agárdon a
területi Triáda matematikaversenyen is megmérettettek.
2. Nyilas Hunor 3. b
8. Pinke Anna 3. a
5. Abineri Ákos 4. a
-Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda országos, levelezős Matematikaversenyén idén osztályonként 4-4 fővel
képviseltettük magunkat. A 3. forduló után az összesített eredmények alapján a döntőbe 2., 3. és 4. osztályos tanulókat vittünk,
akik a következő eredményeket érték el:
1. Biál Zétény Csaba 2. b
2. Alföldi Anna 2. a
3. Pinke Anna 3. a
6. Abineri Ákos Dániel 4. a

-Április 27. került sor iskolánkban az Indulj el egy úton! levelezős természetismereti vetélkedő országos döntőjére.Az egész
napos vetélkedő végén a helyi csapatokat a vendég csapatoktól
külön értékeltük.
Alsós csapataink eredménye:
1. helyezést a 3.a csapata: Heiter Lotti, Pinke Anna, Farkas Helga, Sándor Luca
2. helyezést pedig a 4. osztály csapata: Abineri Ákos, Denkovics
Attila, Besze Liliána, Márton Áron érték el.
A 3.a-sokat Feketéné Varga Ildikó, a 4. osztályosokat pedig Buzáné Penzer Anita készítette fel.
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ban is tesztelte a színes, érdekes eszközöket, táblákat, kártyákat.
Bemutató órákat tartottunk, filmfelvételek készültek és írásban
dokumentáltuk a tapasztalatainkat.
Sokat dolgoztunk ebben az évben is. Az eredmények mutatják,
hogy milyen sokan értek el szép helyezéseket. Büszkék vagyunk
rájuk és gratulálunk nekik!
Köszönöm a tanítók munkáját, akik felkészítették őket, sokszor
hosszú évek alatt, mire beértek ezek az eredmények! Köszönöm a támogatást a Szülőknek is, akik segítették a munkánkat
abban, hogy tanítványainkból a legjobbat hozzuk ki!
Most már „csak” a tanév végi hajrá és az osztályok tanulmányi
kirándulása áll előttünk! Még egy kis kitartást kérünk tanulóinktól, és számukra hamarosan itt a várva várt VAKÁCIÓ!
Kívánom, hogy a nyári szünetben senkit ne érjen baleset! A szülők minél több időt tölthessenek gyermekeikkel! Pihenjenek,
kapcsolódjanak ki mindannyian, hogy szeptemberben újult erővel és kíváncsisággal kezdjük a következő tanévet!
Lippainé Bihercz Ildikó (Munkaközösség-vezető)

- Május 3-án „Játssz jól, élj szeretetben!” jelmondattal érkezett
finn vendég iskolánkba. Az előadások legfontosabb célja a
megelőzés és annak bemutatása, miért fontos az egymásra való
odafigyelés, a csapatmunka, a másik lelki finomságainak felismerése és személyiségének tiszteletben tartása. Mindezt játékokkal,
„floorball”-lal hozták tanulóinkhoz még közelebb.
- Május 7-én és 8-án papírgyűjtést rendeztünk. Ezúton is megköszönjük a szülőknek, nagyszülőknek a munkáját, a rengeteg
papírt. A szelektív gyűjtéssel nem csak példát mutatnak gyermekeiknek, hanem ebben az esetben még pénzhez is juttatják
az osztályokat.
- Az alsó tagozatban minden évben nagy készülődés előzi meg
az Édesanyák köszöntését. Idén is nagyon vártuk már: verseket,
történeteket tanultunk, énekeltünk táncoltunk és saját készítésű
ajándékokkal leptük meg, osztályszinten, az édesanyákat, nagymamákat, a gyermeküket nevelő szülőket, esetleg nagyszülőket.
Megható, bensőséges ünnepélyek ezek, ahol a versek segítségével talán könnyebben mondják el a gyerekek az érzéseiket.
- Május 8-án Pitti Katalin:A beszéd kialakulásától az operáig címmel rendkívüli énekórát tartott számunkra. Mesélt, énekelt és
opera részletek bemutatásával igyekezett lekötni figyelmünket.
- School Sunday keretében több alkalommal vettek részt tanulóink Budapesten az Akváriumban vasárnapi iskola programon,
egy alkalommal a 4. osztályosok közül is többen. Kísérőik Bakos
Ilona, Buzáné Penzer Anita, Szabó Anna vagy Kovács Dániel voltak. A foglalkozások nagyszerűen teltek, a gyerekek nagyon jól
érezték magukat.
- Tesztelő iskolaként részt vettünk Szűcs Cecília tananyagfejlesztő „Természetes idő-koncepció” című programjában. Minden
alsós osztályban az osztálytanítók, a fejlesztő pedagógusok és
Buzáné Penzer Anita Bibliaismeret órákon még az 5. osztályok-
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évvel ezelőtt az intézmény padjait koptatta, és szívesen emlékezett az itt eltöltött időre.

Dehogy
akadtaagépészet
kíváncsiskodók
között olyan is, aki sok évEgy biztos, a nap végére mindenki számára kiderült,
nem boszorkányság.
Szakmák Éjszakája
vel ezelőtt az intézmény padjait koptatta, és szívesen
emlékezettKozma
az itt eltöltött
időre.
Szokolné Szecső Tímea
Varsányiné
Judit
az Eötvösben
Egy biztos, a nap végére mindenki számára kiderült,
tagintézmény vezető

Idén a seregélyesi Eötvös József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium is
bekapcsolódott a Szakmák Éjszakája elnevezésű, országos rendezvénysorozatba.
Az Kárpát-medence szerte egységes időpontban, 2018. április 13-án, 18 és 22 óra
között megvalósuló esemény célja, hogy a
pályaválasztás előtt álló fiatalok kötetlen,
családias formában, kellemes szabadidős
tevékenység keretében ismerkedhessenek
meg az egyes szakmákkal. Ez egyfajta kedvcsináló azoknak is,
akik még az általános iskola alsóbb osztályaiba járnak, és nincs
elképzelésük, milyen irányban induljanak el a szakmaválasztásban.
Iskolánk tanárai és diákjai nagy odafigyeléssel készültek erre a
napra, és igyekeztek mindent megmutatni a képzési palettánkról. Megnyitottuk a hatvan éves múltunk során felhalmozódott
kincsekből, mesterremekekből, gépmodellekből összeállított kiállítást. Az érdeklődők a tanműhelyekben aztán ki is próbálhatták ügyességüket: manuális és digitális eszközökkel végezhettek
méréseket, készíthettek feliratos kulcstartót a lemezmegmunkálás technikájával, kovácsolhattak, környezetvédelmi kísérletekkel találkozhattak, megismerkedhettek a hegesztő szimulátor
működésével, és az interaktív KRESZ-teszt helyes kitöltése után
még az oktatótraktorba és a KITE Zrt. által kiállított 21. századi
okostraktorba is beülhettek.
A késői órák ellenére a vendégek száma jócskán felülmúlta várakozásainkat. Főként a környék általános iskoláinak felső tagozatosai vagy az iskolánkba jelentkezésüket már benyújtó leendő
tanulóink látogattak el hozzánk, nem ritkán családjukkal együtt.

tanintézmény
vezető
hogy a gépészet
nemhelyettes
boszorkányság.

Szokolné Szecső Tímea - tagintézmény vezető
Varsányiné Kozma Judit - tanintézmény vezető helyettes
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Seregélyes életében az első
félévben sem szűkölködtünk
programokban.
Február 25-én a Vörösmarty Színház a második előadásával
látogatott el hozzánk. A „Hülyéje” című bohózat került bemutatásra, mely igen nagy sikert aratott. Emellett a színészek
egész nap nálunk vendégeskedtek, így a lakossággal elég hamar
összhangba kerültek, akik ily módon nem csak a sikeres előadáson, hanem egész nap jól érezhették magukat, és felhőtlenül
szórakozhattak.

Április 27-én az Indulj el egy úton természetismereti, turisztikai verseny döntőjének és egyben gálájának adott helyet a
művelődési ház, ahol a megnyitó után Kollár Lajos és Mécs
László bemutatták a „Csodálatos Himalája” című kisfilmjüket.
Az egész napos program után lehetőség nyílt a vetélkedő szakmai támogatóival is találkozni. Itt került sor az eredményhirdetésre és a díjak átadására.
Április 28-án a megyei napok keretében Móron, az Ezerjó
Fakanál Forgató főzőversenyen vettünk részt, a Lamberg - kastély kertjében.Településünket idén is a Seregélyesi „Vadkanok”
csapat képviselte. A borral készült ételek közül, idén a vörösboros, aszalt szilvás, gesztenyés marhasteakkel neveztünk. Sajnos, dobogós helyezést nem értünk el a versenyen, de igen
jó helyen szerepeltünk. A csapat tagjai: Kajos Istvánné, Penzer
József, Penzer Patrik, Nagy István.

Közönségsiker a Hülyéje című színdarab.

Március 15-én nemzeti ünnepünk 170. évfordulóján méltóképpen megemlékeztünk a magyar szabadságharc hőseiről. Az
általános iskola drámacsoportjának gyönyörű műsorát láthattuk a színházteremben, majd huszárok felvezetésével és fáklyás
felvonulással indultunk az Emlékparkba, hogy az emlékezés és a
tisztelet virágait, koszorúit helyeztük el a kopjafánál.
Szintén a művelődési ház adott helyet a megrendezésre kerülő darts versenynek. E fiatalok általi kezdeményezés igen sok
érdeklődőt és versenyzőt vonzott a környező településekről
is. Március 16-án az első DartSereg páros versenyen született eredmények: első lett az Atom Atik, második a Minionok,
harmadik a 2 kaliber csapata. Gratulálunk, köszönet minden
csapatnak a részvételért.
Április 14-én már második alkalommal került megrendezésre
a DartSereg verseny, amely ezen alkalommal egyéni kategóriában került megrendezésre. A versenyen harmincnyolcan indultak, az eredmények pedig az alábbiak szerint alakultak: első
lett Csonka Ferenc, második Németh Gábor, harmadik Tóth
Brigitta. A legnagyobb kiszálló Rácz Barna volt. A versenyekről
elmondható, hogy nincsenek könnyű meccsek, könnyű sorsolások. Igazán színvonalas mérkőzéseket játszottak a játékosok,
remek hangulatban teltek a versenyek.

Négy győztes.

18. oldal

Április 15-én ismét nálunk vendégszerepelt a Vörösmarty
Színház. A Herner: „Ferike faterja” című groteszk komédiát
láthatta a közönség. Ez volt a színházi évad utolsó előadása
nálunk, de reményeink szerint lesz még folytatás, hiszen erre
ígéretet is kaptunk, a tárgyalásokat a színházzal megkezdtük.
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Kajos Istvánné, Penzer József, Penzer Patrik, Nagy István.

Az étel az alábbiak szerint készült: A szalonnát lepirítottuk,
majd a kockázott vöröshagymát is hozzáadtuk. Az aszalt szilvát, egész sült gesztenyét a szalonnához és a vöröshagymához
öntöttük, s összedinszteltük, ezután vörösborral felöntve puhára pároltuk. Ízlés szerint kevés cukrot, sót és borsot adtunk
hozzá. Az előtte két nappal vörösborral bepácolt marhahúst
hirtelen, steak formájában kisütöttük. Az így megsütött húst a
mártással együtt, rizs körettel tálaltuk.

Vörösboros, aszalt szilvás, gesztenyés marhasteak.

19. oldal
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Ezen a napon, a Vásártéren egész napos kirakodóvásár és Flórián napi búcsú várta az ide kilátogatókat.

A májusi programjaink sorozatának nem véletlenül adtuk a
SeregFeszt nevet, hiszen szinte minden napra, hétre jutott változatos programkínálat.
Május 1-jén idén is zenés ébresztőben volt része településünk lakosainak. A Főtéren feldíszített májusfa felállítása után
rögtön útnak indultunk, csalogatva az érdeklődőket a Jókai utcai Horgásztónál megrendezésre kerülő majálisra. Itt a napi
program a horgászversennyel vette kezdetét, negyvenhat nevezővel, majd gyermekprogramokkal folytatódott. A közös
ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre,
melyen az alábbi eredmények születtek:
Ifjúsági
1. Szurovcsják Emese
2. ifj.Varga István
3. Jenei Márk

(16.110 gr)
(5.575 gr)
(3.265 gr)

Felnőtt
1. Szurovcsják László
2. ifj.Ihász Csaba
3. Erdős Zoltán

(9.280 gr)
(5.785 gr)
(3.980 gr)
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A falunapi programsorozathoz idén is csatlakozott az általános
iskola. A művelődési ház színházterme május 8-tól adott helyet
e programoknak. 8-án, kedden rendhagyó énekórát tartott
Pitti Katalin operaénekes, 9-én, szerdán kamarazenei találkozón, 10-én, csütörtökön népdaléneklési versenyen és 11én, pénteken néptánc találkozón vehettek részt településünk
diákjai, lakosai.
Május 10-én érkezett Seregélyesre az olasz testvérközségünk hét fős delegációja. Elszállásolásukra a művelődési házban
került sor. A képviselőtestületünk tagjaival pénteken este, egy
közös vacsora keretében ismerkedtek össze az olasz csoport
tagjai. Itt került sor a jövőbeni célok és tervek egyeztetésére
is. Nagy örömünkre vendégeink is csatlakoztak a falunapi programokhoz, hiszen részt vettek a szombati főzőversenyen, ahol
szívesen kínálták az általuk készített, tradicionális olasz ételeket. Az egész napos programokon és az éjszakai bálon is részt
vettek. Vasárnap a delegáció Budapestre utazott, ahol fővárosunk főbb nevezetességeit tekintették meg. A csoport hétfőn
indult vissza Olaszországba.

Utolsó ellenőrzések felszállás előtt.

Május 6-án délelőtt a református templomban, délután a
katolikus templomban anyák napja alkalmából köszöntötték
a hittanos gyermekek az édesanyákat, nagymamákat. Színes
műsorral, versekkel és énekekkel készültek a fiatalok. A katolikus templomban ekkor ünnepi szentmisével is emlékeztek
településünk védőszentjére, Szent Flóriánra.

Versenyzők és szurkolók népes, lelkes tábora.

Délután pusztakocsikázásra is lehetőség nyílt a horgásztótól
a másik rendezvény helyszínére, a Nagyrétre, ahol a Kolibri
Modellező Egyesület bemutatója zajlott. Itt is, az egyesület
szervezésében egész napos programon vehettek részt az érdeklődők.

Kolibri Modellező Egyesület bemutatója.

20. oldal
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A délelőtt folyamán egyre többen látogattak ki a helyszínre.
Sokan voltak kíváncsiak a 10 órakor kezdődött helyi önkéntes tűzoltó egyesület bemutatójára. A látványos lángcsóva fellobbanása után a tűzoltó autót egész nap birtokba vehették
az arra kíváncsi gyerekek, és vendégek. Az ő bemutatójukat
rögtön egy másik bemutató követte, a Csőszi Történelmi Haditorna és Hagyományőrző Egyesület harci műsorával. Korhű
ruhákban csatajeleneteket láthattunk, illetve ágyúlövés szemés fültanúi is lehettünk.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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A gyermekekről sem feledkeztünk meg. Megérkezett Andi bohóc interaktív műsorával, aki sok kicsit és nagyot csalogatott
a színpadra. Műsora után még a nagysátorban késő délutánig
szórakoztatta a gyermekeket lufi hajtogatással. Emellett egész
nap egészségügyi szűrés, kézműves foglalkozás, arc- és hennafestés is zajlott itt a sátorban, de a bátrabbak igénybe vehették
az ingyenes vidámparki szolgáltatásokat. A helyi motoros egyesület kiállított motorkerékpárjait is megnézhették a vendégek.

Május 12-én, szombaton, korán reggel szinte az egész falu
megmozdult. A Vásártérre gyülekeztek a főzőversenyre nevezett csapatok, s a helyi ügyességi lovasbemutató résztvevői.
Hamar birtokba vették a területet, hiszen 9 óráig lehetett nevezni. A lovas pályán szintén 9 órakor kezdődött a helyi ügyességi bemutató, melyre szép számmal látogattak ki a vendégek.
A főzőversenyen civil szervezetek, munkaközösségek, baráti
körök és csoportok mérték össze gasztronómiai tudásukat.
Huszonnégy csapat indult összesen, de önkormányzatunk nagy
mennyiségben még négyféle ételt készített erre az alkalomra.

A déli harangszóra elkészültek a finom ebédek, melyet egy öttagú zsűri értékelt. Különdíjjal köszönték meg a legfiatalabb
korosztálynak a versenyen való részvételt és munkát. A 6. A
osztály tábori paprikás krumplit készített. Szintén különdíjban
részesült az olasz testvérközség delegációja is.

Külön díjazott.
Andi bohóc.

Go-kart.
Ebéd.

Körhinta.

Sajt.

22. oldal
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Döntésük alapján a legfinomabb ételnek az Openhouse csapat
által készített őzpörkölt bizonyult. Második helyezett a Mákvirágok csapata sertéspörkölttel és harmadik helyezést ért el
csülkös marhával a Nyom-nyom csapat.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ
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nak és a lovasbemutatón résztvevőnek.
Délután a könnyed, szórakoztató színpadi programokkal folytatódott a nap. Elsőként a Dance the Life táncegyüttest és Farkas Petrát láthattuk.

Őket a Mephisto együttes követett retro slágereikkel, saját dalaikkal, megalapozva a délutáni jó hangulatot. Zoltán Erikát már
nagyon sokan várták a színpadra, aki közismert dalaival igen
nagy elismerést vívott ki.

Megköszönték minden csapat sikeres munkáját, helyt állását és
a finom ételeket, melyet a látogatók is megkóstolhattak.
A főzőverseny eredményhirdetése után díjaztuk a helyi ügyességi lovasbemutató legjobbjait.
Népi fogat kategóriában:
1. Ravasz Zoltán
2. Karf Martin
3. Ujfalusi Ferenc

A rövid technikai szünetben a lovas pályán a Seregélyesi Black
Colts Team amerikai football csapat bemutatóját nézhettük
meg.
Mint minden évben idén is törekedtünk egy élő koncert megszervezésére. Az idén a negyven éves jubileumát ünneplő Beatrice együttest, Nagy Feró vezetésével szólíthattuk a színpadra,
itt Seregélyen. Választásunk sikeresnek bizonyult, hiszen a sok
kilátogató idős és fiatal, egyaránt élvezte a jó hangulatot és
énekelték együtt az ismert és kedvelt dalaikat.

A koncert végére a felfokozódott hangulatot egy könnyed, látványos produkció követte, Michael Jacksont felidézve. A teljes
sötétedés előtt az általános iskola 6. B osztálya itt is bemutathatta a farsangi bálon nagy sikert aratott LED-es műsorát,
vidám táncát.

Lovas ügyességi kategóriában:
1. Pálné Dénes Zsófia		
2. Fritz Dorka
3. Pál Zsófia
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy megköszönjük a
bemutató szervezését Jónás Ferencnek, Penzer Martinnak és
Ujfalusi Gábornak és minden nekik segítőnek.
A falu vállalkozói ajándékcsomagot adtak minden főzőcsapat-

24. oldal
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Május 19-én civil kezdeményezésre rendeztük meg az I. Seregélyesi Táncgálát. Közel tíz csoport, huszonnégy fellépéssel
képviseltette magát e zenés, táncos rendezvényen, köztük a
seregélyesi házigazda Munkácsi Bea és csapata is. Bízunk benne, hogy ennek a sikeres kezdeményezésnek lesz folytatására
a jövőben is.

Produkciójukat hatalmas tapssal jutalmazta a közönség. Ekkora
már teljes volt a sötétség, s kezdetét vette a várva várt tűzijáték, mely egyben a Sereg-Feszt főnapjának fénypontja volt. A
tűzijáték után következett a hajnalig tartó bál Kovács Jenővel
és Kóman Sándorral.

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Itt szeretnénk köszönetet mondani, mindazoknak, akik a rendezvényeink, programjaink sikeréhez mind anyagilag, mind
fizikailag és szellemileg hozzájárultak. Köszönjük mindenki
munkáját, segítségét, bízva a jövőbeni eredményes együttműködésben, a további programok sikeres megvalósításában.
Köszönetet mondunk minden fellépőnek, hogy idejüket feláldozva ilyen színvonalas, szórakoztató produkciókkal lepték
meg településünk lakosságát.
Kajos Istvánné és Nagy István

Szülői Munkaközösség hírei
A tél végén rendezett kolbásztöltő fesztiválon
mi is részt vettünk. Négy lelkes anyuka vállalta,
hogy a férfiak között is megálljuk a helyünket és
finom kolbászt készítünk. Kicsit nehezen indult
a nap, de aztán nagyon jó hangulatban sikerült
délre megsütni és a vendégeknek kínálni az általunk töltött kolbászokat.A táljainkról minden
elfogyott, s bár helyezést most nem értünk el,
majd jövőre újra próbáljuk.
Márciusban, az iskola aulájában ingyenes ruhaosztást tartottunk, ahová nagyon sokan küldtek ruhákat, amiket ezúton is köszönünk. Itt
említeném meg, hogy bármikor tudunk fogadni
felajánlást, nemcsak ruhát, hanem bútort, kony-

Programjaink a falunappal nem záródtak le, hiszen május 18án a Fabula Színjátszók, a Süni drámastúdió és a Seregélyesi
Színjátszó kör bemutatta a művelődési ház színháztermében a
Bergengócia megmentése című mesejátékot. A nagyszerű szereposztás sok érdeklődőt vonzott, kicsik és nagyok egyaránt
jól szórakoztak ezen a délutánon.

ha-felszerelést, minden olyant, ami Önöknek
már feleslegessé vált, de egy másik ember használni tudná, hiszen sosem tudhatjuk mikor, kit
ér olyan probléma, amin ezekkel a dolgokkal
segíteni tudunk.
Május 26-án a Jókai utcai horgásztónál gyermek horgászverseny megrendezésére került sor, melyre 11 fő nevezett, ahol az
alábbi eredmények születtek:
1. Hornyák Tibor
(2.760 gr)
2. Hornyák Károly
(2.740 gr)
3. Pénzes László
(1.800 gr)
Ezúton is gratulálunk minden rendezvényen résztvevőnek, nevezőnek!

26. oldal

XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

XXVII. évfolyam 2. szám 2018. június

Májusban, a falunapon beneveztünk a főzőversenyre, reméljük ízlett, amit főztünk és jó hangulatban fogyasztották községünk lakói.
Somogyiné Csanádi Enikő

27. oldal
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•
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•

Óvodai hírek
A 2018-as tavasz is sok új élményt hozott a gyerekeknek, hogy az őket körülvevő
világot minél több oldalról, és egyre mélyebben megismerhessék. Természetesen a
mindennapi óvodai élet során mindent megteszünk ezért, hiszen ez a dolgunk. Ennek érdekében hoztuk létre dráma, néptánc és kézműves tehetségműhelyeinket is.
De ezen túlmenően is törekszünk minden lehetőséget megragadni annak érdekében, hogy ovisainkat egyre jobb feltételekkel nevelhessük. Céljaink megvalósítását
pályázati források bevonásával is sikeresen kiegészítettük. Dráma, Környezet, Ének és
néptánc, valamint Hagyományőrző Munkaközösségeink eddigi munkája szilárd alapja
a sikeres pályázatainknak.
A Fabula-Süni drámastúdió és a Néptánc tehetségműhely immár kiválóan akkreditált
nemzeti tehetségpontok. Környezet munkaközösségünk révén harmadszor is Zöld
óvoda lettünk.
Ezek a címek elsősorban szakmai munkánk elismerését jelentik, és lehetőséget nyújtanak anyagi források szélesebb körű megpályázására is.
Az olvasó joggal kérdezheti, mindezt hogyan fordítjuk az óvodás kisgyermekek javára?
Hogy erre választ adjak, tavaszi programjainkat most munkaközösségeink munkája és
a sikeres pályázataink tükrében mutatom be.
Hagyományőrző munkaközösség, kézműves tehetségműhely.
Munkaközösség vezető: Hekkel Lászlóné. Megnyert pályázat: Baptista Tehetségsegítő
Tanács által kiírt belső pályázat. Felhasználása: kézműves tevékenységekhez szükséges
anyagok, óvodán kívüli programok útiköltsége. A projektet Hekkel Lászlóné és Kenderes Szilveszterné vezeti.
Ének és néptánc munkaközösség, néptánc tehetségműhely.
Munkaközösség vezető: Kissné Hekkel Mónika. Megnyert pályázat: MATEHETSZ Csoportos tehetség II.. A projektet Kissné Hekkel Mónika vezeti, munkatárs Kosaras
Istvánné és Hekkel Lászlóné. Felhasználása: 30 tehetséggondozó foglalkozás néptánc
témakörben, lazító programoknak kézműves foglalkozás és kirándulás szervezése.

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Kákics Együttes műsort adott óvodánkban.
A nagycsoportosok kirándulása a dinnyési várparkba.
Néptánc tehetségműhely fellépése a néptánc találkozón.
A gyermekhét keretében kézműves bemutatón és foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek.

Dráma munkaközösség, Fabula-Süni drámastúdió.
Munkaközösség vezető: Zölei Józsefné
Megnyert pályázat: ”Határon belüli és határon túli óvodai tehetségfejlesztő programok megvalósítása”. Felhasználása: technikai
eszközök, jelmezek a fellépésekhez, óvodán kívüli programok
útiköltsége, belépőjegyek ára, színház bérletek, óvodánkban fellépő vendég előadók honoráriuma. A projektet Zölei Józsefné
vezeti.

Programok, események:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nagycsoportosoknak és középsősöknek gyermekbérleti
előadások a Pelikán teremben, vendég előadók fellépése
óvodánkban.
Vidám jelenet előadása a gyermekek farsangján.
Az iskolai dráma szakkör és a Süni drámastúdió közös dráma foglalkozása.
Süni drámastúdió kirándulása szülőkkel a dinnyési várparkba.
Süni drámastúdió színház látogatása: Erdőmuzsika c. bérleti
előadás.
Bergengócia megmentése. A Fabula-Süni drámastúdió előadása, közreműködtek a művelődési ház színjátszói.
Anyák napi és évzáró ünnepségek megtartása a csoportokban.
Nagycsoportosaink búcsúztatása.
A gyermekhét keretében szabadtéri koncert lesz az ovi udvarán.
Megrendezésre kerül még a Süni drámastúdió családi délutánja, valamint a gyerekek fellépnek az „Élő Ősz” Nyugdíjasklub jubileumi ünnepségén is.

Programok, események:
•
•
•
•
•
•
•

28. oldal

Farsangi hét szervezése.
Citera muzsikával kísért óvónői énekkar, néptánc bemutató és táncház a gyerekek farsangján.
Fellépés óvodánk szülői kunkaközösségének farsangi bálján.
A tehetségműhelyekbe járó gyerekek részt vettek a mohai tikverőzésen.
Márc. 15. nemzeti ünnepünk gyermekközeli megünneplése.
A nagycsoportosok kirándulása Pákozdra.
Húsvét az óvodában.
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Környezet munkaközösség.
Munkaközösség vezető: Kovács Kosaras Adrienn.

Pintér László

Emlékeim

Programok, események:
•

A Time projekt referencia intézménye lettünk, ennek köszönhetően minden csoportunk gazdagodott oktatási eszközökkel.
• Úszás oktatás középsős és nagycsoportos gyermekeinknek.
• 3D-s vetítés óvodánkban a természet csodáiról.
• Zöld ünnepek megtartása: víz világnapja, föld világnapja, madarak és fák napja.
• Elektronikai hulladék gyűjtése.
• Óvoda fogászat
• Egy virág–egy gyermek program, az óvoda környezetének
virágosítása.
• Tanulmányi kirándulások szervezése Soponyára, Veszprémbe és Budapestre.
Mindegyik projekt kidolgozásában és megvalósításában aktívan
részt vett Kosaras Istvánné óvodavezető és Varsányi Lászlóné.
Ebből a felsorolásból mindössze egyetlen esemény maradt ki,
amin fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából vettek
részt a gyerekek. Kanadából érkezett vendégek egy vidám hangulatú, játékos, zenés foglalkozást tartottak óvodánkban. Mint az
a mellékelt fotón látszik: a gyerekek nagyon élvezték a találkozót.
A tényszerű felsorolás mögötti színes programok, kíváncsi szemek, vidám gyermekarcok a fotókon mind azt mutatják, hogy
sikerült céljainkat megvalósítani.
Zölei Józsefné
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1944-45.
(Részlet)

… Egyébként annak
ténye, hogy az oroszok
Szántód felől átkeltek a
Balatonon, Tihanyt és a
hegyét is elfoglalták, annak
lehetőségét kecsegtette
előttük, hogy innen a visszavonuló német és magyar
csapatok közé éket verve, az innen keletre és Veszprém
felé levő csapatokat bekeríthessék. Ez azonban a német
és magyar csapatok némi ellenállása, és rugalmas elszakadó mozdulataik miatt végül is nem sikerült nekik.
Vonatunk zakatolva robogott velünk tovább Örvényes,
Balatonudvari, Balatonakali, Zánka felé. Mire Balatonszepezd és Révfülöp közelébe értünk, már jól besötétedett.
A levegő jelentősen lehűlt, és elég hidegnek ígérkező
éjszaka elé néztünk. Szüleink a batyuinkon ülve, a ponyvázott csomagoknak támasztva a hátukat, beszélgettek
Ácsékkal, amíg el nem bóbiskoltak. Mi nővérkémmel
fenn ültünk a ponyvázott szállítmány tetején, és onnan
nézelődtünk.
Balatonrendes után, valahol Ábrahámhegy előtt repülőgépzúgás ütötte meg a fülünket. Jobbról, a hegyek felől közeledő kétfedelű „Marinénik” jellegzetes, általunk
jól ismert hangjai voltak ezek. A katonák is észrevették,
mert a vonat azonnal lelassított és megállt. A mozdony
kéményét valamivel rögtön letakarták, nehogy a tűz
fénye, és a kéményből felcsapódó szikrák elárulják a
vonatot, annak hollétét. A gépek egy ideig össze-vissza
keveregtek, célt kerestek maguknak, de hála Istennek a
vonatot nem fedezték fel. Közel félórai várakozás után,
amikor a repülők már végképp elmentek, a vonat is elindult. Mi a nővéremmel egyáltalán nem voltunk álmosak.
Figyelmünket egyre inkább lekötötte az elénk táruló táj
szépsége. Balról ezüstösen csillogott a Balaton víztükre,
jobbról a holdfényben fürdő ábrahámhegyi, badacsonyi
tájak nyűgöztek le bennünket. A vasúti sínpálya a vízpart
közvetlen közelében, a hegyek tövéhez simulva kanyargott Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsony, Badacsonylábdihegy, Badacsonytördemic felé, és vitte, vezette a szépen elcsendesedett vonatunkat. A Badacsony
hegyét megkerülve változatlanul szép hegyek és tájak
között haladtunk tova. Nemsokára egyszer csak váratlanul lassított és megállt a vonat. Egy vasúti megállóban
voltunk, amelyik Nemesgulács és Kisapáti falvak közös
vasúti megállója volt, nagyjából egyenlő távolságra mindkét falutól. A repülő „Marinénik” koraesti megjelenése
óta most állt meg a vonatunk először.
Szüleink úgy döntöttek – és ezzel Ácsék is egyetértettek -, hogy itt leszállunk, és nem megyünk tovább. Apuka tudta, hogy ha tovább megyünk a vonattal, Tapolcára
érünk, ezt pedig nem akarta. Veszélyes góc- és célpont
volt már régebb óta az amerikai bombázók számára is.
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Éjfél körül járhatott az idő. A megálló teljesen sötét, kivilágítatlan volt. Csak a hold ezüstös fénye szűrődött be
az ablaküvegeken keresztül az apró váróterembe. Az itt
szolgálatot teljesítő vasutas megengedte, sőt egyenesen
tanácsolta, hogy maradjunk itt éjszakára a váróteremben, és reggel világosban induljunk tovább. A teremben
levő öntöttvas-vázas padokon és batyuinkon ülve a földön, töltöttük el az éjszaka még hátralevő részét.
Reggel a szolgálatot tévő vasutastól kapott bőséges felvilágosítás alapján elindultunk a nekünk szimpatikusabbnak látszó Nemesgulács felé. Étlen-szomjan, kimerülten
vánszorogtunk be a kb. egy kilométerre levő faluba.
Menet közben azért nézelődtünk, és gyönyörködtünk a
reggeli nap fényében úszó tájban, környékben. A táj, nekünk síkvidéken élőknek, a változatosságával lenyűgözően szépnek tűnt. Mögöttünk kissé balra a Szent György
hegy a tövébe kuporodott Kisapáti faluval, jobbról távolabb Badacsony hegye, és előttünk a Gulácsi hegy, tövében a faluval. A falu fő utcáján közép tájt torkollott be
a vasúti megálló felől jövő út. Itt az utca jobb oldalán
húzódó házsor egyik házában kaptunk szállást.A ház egy
nyeregtetős, cserépfedésű, jól karbantartott, tornácos
épület volt. Mi az első szobában próbáltunk berendezkedni. A fekvőbútort nem igen volt szabad használnunk,
ezért szalmából készítettünk fekhelyeket a szoba udvari
oldalfala mentén és az utcai ablakok alatt. Már régóta
megszoktuk az ilyen fekhelyeket, és nagyon örültünk,
amikor legalább ilyen is jutott alánk. Hátrafelé, a konyha
után a hátsó szobában egy középkorú nő lakott, ott kaptak helyet Ácsék is.
Az út túloldalán, a házunktól balra egy kovácsműhely
állt, mellette az utcára nyitott, fedett fészerrel.Valószínű,
nem volt véletlen, hogy éppen itt szállásoltunk el, a műhely vonzotta bizonyosan apánkat.
Itt még minden bolt nyitva tartott, anyukáék tudtak
venni cukrot, sót, lisztet, szappant stb. A lakosságtól a
házaknál is lehetett kapni több mindent: tojást, tyúkot,
sonkát, szalonnát, krumplit és egyebeket. Nem egyszer
előfordult az is, hogy amikor anyuka valamelyik háznál
akart venni valamit, azt nem engedték neki kifizetni, látván és tudván sanyarú sorsunkat, ingyen adták az ennivalót. Megalázó volt az ilyen számunkra, de jól esett az
emberek jóindulata, segítése. A konyhában az asszonyok
rendszeresen főzni is tudtak. Mosakodhattunk, moshattak, amennyit csak kellett, még tiszta alsóneműt is válthattunk. Most itt úgyszólván elkezdhettünk „dőzsölni,
urizálni” a nagy nyomorúságunk közepette. Legalább is
sorsunk ilyen formájú pillanatnyi jobbrafordulása ezt a
csalóka érzést keltette bennünk.
Apuka hamarosan ismeretséget kötött a kováccsal és
az odajáró szomszédokkal. Naponta többször is átjárt
a műhelybe, jókat beszélgetett ott, néha, amikor kellett,
még segített is a kovácsnak. Én is gyakran átmentem
vele, nézelődtem, hallgattam, amiről beszélgettek. Az
emberek, amikor megtudták honnan jöttünk, és mi elől
menekülünk, szívesen, szinte tátott szájjal hallgatták történetünket, és muszáj volt mesélni nekik. Az idő igazán
szép napos, tavaszias volt.Valóban jól éreztük magunkat,
jó volt itt lenni, és tovább menetelre még csak nem is
gondoltunk.
(Folytatása következik)
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A Magyar Vöröskereszt Seregélyesi Alapszervezetének
tájékoztatója a 2018 évben az eddig végzett munkájáról és a tervekről
2018. 02. 22. A Sárvíz Szociális Gondozóközpont kérésére szűrő vizsgálatot végeztünk a gondozottak és a dolgozók
részére. A szűrésen 9 fő vett részt, 25 db. szűrést, vércukor,
vérnyomás, koleszterinszint mérést, és számítógépes Biorezonanciális állapot felmérést végeztünk tanácsadással együtt. A
szűrést és állapotfelmérést Mohari Istvánné végezte. A szűréshez szükséges anyagokat Seregélyes Önkormányzata biztosította, az állapotfelmérés is ingyenes volt. Ezekre a szűrésekre
rendszeresen évek óta 1-2 alkalommal igény van.

részt. Ezt a lehetőséget hála istennek
egyre többen veszik igénybe. A szűréseken mely vérnyomás, vércukor, koleszterin szint mérésből állt, 52 fő vette
igénybe, 170 db mérést végeztünk.Volt
lehetőség még a köszvény betegség szűrésére is ehhez egy állapotfelmérő lapot
kellett kitölteni és ennek alapján 16 mérést végeztünk.

2018. 03. 06.: Véradás volt, nagy örömünkre 51 fő tudott
vért adni NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!

Eredmény: 4 esetben mértünk magasabb vércukor értéket ebből 1 főt kórházi kivizsgálásra javasoltunk, a többi
esetben, ha eltérés volt a házi orvoshoz kontroll vizsgálatra lett javasolva. Minden szűrésen részt vett személyt, személyre szabott tanácsadással segítettük. Elsősegélynyújtás céljából 1 gyermek keresett fel bennünket őt elláttuk.
Segítők: a szűréseket Dr Horváth Tibor Községi Gyermekorvos, és Mohari Istvánné ny. ápolónő végezték. A lebonyolításban segítségünkre voltak vöröskeresztes tagjaink Helbig
Wolfgang Péterné, Prill Mária. Kákonyi Gabriella.
A szűrések támogatója: Seregélyes Önkormányzata volt

2015. 05. 01.: A Horgász Egyesület szervezett programján,

TOBORZÓ: A Községi Vöröskereszt Alapszervezet várja tagjai sorába a községünk lakóiért tenni akaró embereket.
Természetesen minden korosztályt, de nagyon várom a fiatalokat, a családokat, Szőlőhegyen!! is akikkel közösen tervezhetjük meg a színvonalas jövőnket, családi programjainkat.
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tárgyak stb. természetesen TISZTA, JÓ ÁLLAPOTÚ holmikat
tudunk csak elfogadni.
TANFOLYAM: Közúti Elsősegélynyújtó tanfolyamok tartása folyamatos a jelentkezők arányában. Egy tanfolyam létszáma minimum 2 fő és maximum 6 fő. Időtartama 16 óra. A
tanfolyamra jelentkezni betöltött 14 életév után már lehet.
Költsége: Tanfolyam díj: 10.000 Ft/fő, amely az első órán fizetendő. Vizsgadíj: 7.900 Ft melyet a vizsga helyszínén készpénzben kell fizetni. A tanfolyamra jelentkezni Mohari Istvánnénál
lehet. T: +36 30 972-4228
ELŐZETES: SZÖLÖHEGY!! 2018. 06. hónapban a gyermeknapi programmal együtt EGÉSZSÉG napot is tartunk ingyenes szűrésekkel, számítógépes Biorezonanciális
állapotfelméréssel. Erről pontos információt szórólapokon
juttatunk el önökhöz.

SZÜLETÉS NAP
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2018. 06. 29-re terveztük hagyományt teremtő szándékkal a
község véradóinak köszöntését, amiért évtizedek óta folyamatosan hajlandók segíteni másokon. Erről pontos információt
szintén szórólapon keresztül kapnak az érintettek.
Valamint részt veszünk továbbra is a községi közös rendezvényeken. Ősztől a Baba Mama klubba is több programot szeretnénk tervezni. Utoljára de nem utolsó sorban minden
SEGÍTŐNEK, TÁMOGATÓNAK, FŐ támogatónknak
a SEREGÉLYESI ÖNKORMÁNYZATNAK itt szeretnék hálás köszönetet mondani a munkáért amivel mindig
színvonalassá tudják varázsolni rendezvényeinket, és községünk lakóinak akik szívesen vesznek részt rendezvényeinken.
A vöröskereszttel kapcsolatos kérdésekben keresni
Mohari Istvánnét lehet:T: 30-972-4228
Szeretettel: Mohari Istvánné a Községi Vöröskereszt elnöke

CHILICUM

Orbán Viktor Miniszterelnök Emlék Lapjával és virágcsokorral köszöntötte a falunkban élő 90 éves Szűcs Józsefnét (sz:
Horváth Juliannát) Horváth Sándor polgármester és Horváth
Károly jegyző.
Juliska néni 1928 februárjában egy téli, de szép napsütéses napon
látta meg a napvilágot, a négy gyermekes család harmadik lányaként. Korán elveszítette édesapját, így édesanyja egyedül, de nagy
szeretetben nevelte lányait. Átvészelték a
háború

Három arany-érmet kapott az ifj. Petrohay György, Lukács Nóra
és Lestár Norbert által chiliből készült Noir borzselé a New
York-i Hot Pepper Awards-on. A világversenyen kapott díjak után
óriási lett az érdeklődés a három féle íz különlegesség iránt. Honlapjukat azóta állandóan keresik, követik, még Mexikóból, a chili
hazájából is vásárolnak tőlük.

meghívására játékos sport, és kézműves foglalkozások biztosításával vettünk részt.
Segítőink: a kézművesek közül Gál Istvánné, Nagy Lászlóné, Sáricz Gyuláné, Játékoknál Schöffer Anikó, Mohari
Andrea, Kákonyi Gabriella, a tízórait a finom zsíros kenyeret,
hagymával Helbig Wolfgang Péterné,és Prill Mária készítették.
Mivel elismerően szóltak a programjainkról hívásra valószínűleg többször is örömmel ott leszünk.
2018. 05. 12.: A Falunapi rendezvényen szűrővizsgálatok lebonyolításával, és elsősegélynyújtó hely biztosításával vettünk
Amelyhez természetesen sok tenni akaró ember munkája kell.
KÉRÉSRE községünk ügyes, kreatív tagjai számára
KREATÍV KLUBOT szervezünk. Terv szerint családias
programot szeretnénk ahova kis gyermekes szülők is természetesen gyermekkel együtt is jöhetnek, ahol játszási lehetőséget is biztosítunk. Egyelőre havi 1 alkalmat, minden hónap 3.
hét csütörtökére, így az elsőt 2018. 06. 21. csütörtök du. 16
órától 18 óráig terveztük, a helyszín pedig a Bethlen Gábor
utcai Gondozó központ (régi gyógyszertár) lesz. A programokat helyi, vagy meghívott kézművesek, kézimunkázni szeretők
stb. biztosítják.
FELAJÁNLÁSOK: Továbbra is a Bethlen Gábor utca 2 ben
az Idősek Gondozó központjában munkanapokon 8-14 óráig
fogadják az adományokat. pl. ruhanemű, cipő, játék, használati
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viszontagságait, Juliska néni mindvégig Seregélyesen, ma is, családban él. Az akkori időkben a
gyermek évei alatt is nagyon sokat dolgozott, később is mindig
besegített a családba háztartásbeliként.
1951-ben kötött házasságot Szűcs Józseffel, akivel 45 évig éltek
boldog házasságban. Lányuk, Sárika születése nagy öröm volt
számukra. Juliska néni megérte és nagyon büszke – immár jogász – unokájára, Annamáriára.
Elrepült kilenc évtized, megért sok jót, de rosszat is, de a családi
szeretet, az összetartozás érzése sok nehézségen átsegítette.
Családja reméli, hogy még sokáig körükben tudhatják erőben
és egészségben a hófehér hajú édesanyát, nagymamát.
Mi is ezt kívánjuk és szívből gratulálunk a jeles évfordulón.
-ke-
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A gödöllői egyetemen növénydoktori végzettséget szerzett Gyuri
egy japán agrokémiai cégnél dolgozik. Hihetetlen, de a chilis borzselé kifejlesztése, ki kísérletezése csak hobbi, szenvedély számára
és csupán tavaly szeptemberben kezdték el. A minden tekintetben
természetes anyagokat, tisztított vizet tartalmazó készítményhez
még a Pinot Noir rosé bor is saját szőlőjükből való, a paprika pedig
saját maguk által művelt szabadföldiről, illetve a fólia sátorból való.
A három fiatal csodás sikeréről, az iszonyú sok és nehéz háttér
munkákról a honlapjukon és a facebook-on olvashatunk.
Szívből gratulálunk a sikerhez, hogy Seregélyes nevét ezen keresztül megismerhette a világ. További eredményeket és kísérletező
jókedvet!
(Kovács E.)
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Jó, ha közel a segítség

Mi történt az „Élő Ősz”
Nyugdíjas Klub életében?

2017 szeptemberében elindult egy gondolat, majd tettekkel
folytatódott. Szervezzük újra az önkéntes tűzoltó egyesületet
Seregélyesen.
A szervezéshez, az alakuláshoz, a szükséges hivatalos ügyintézéshez nagy segítséget kaptunk a Fejér megyei Tűzoltó Szövetség,
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és a Fejér
megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőségi tagjaitól, akik
azóta is minden támogatást megadnak a munkafolyamatok intézéséhez.
Így alakult meg 2018 február 21-én 24 fő alapító taggal Seregélyesen az Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Már az első ülésünkön részt vettek a német Schwabisch
Gmünd tűzoltói, akik tíz darab bevetési védőkabátot ajándékoztak egyesületünknek és további támogatásra is számíthatunk.
Az azóta tartott megbeszélésen elhatároztuk, hogy
lelkes, tenni akaró kis csapatunk bemutatkozik a
községi falu napon.A megtartott bemutatókat ismét
a Székesfehérvári Tűzoltó Parancsnokság segítségével tudtuk sikerre vinni.A közösségi jó hangulatról, a
csapat összetartásáról meggyőződhettek azok, akik
felkeresték a nagy tűzoltó autók árnyékában lévő
önkénteseket.
Közben részt vettünk hét fővel a Székesfehérváron
megrendezett tűzoltó napon, ahol küldöttségünk koszorút helyezett el a tűzoltó laktanyánál és a Kempelen
téren található Szent Flórián szobornál.
Hivatalos működésünkről a bírósági bejegyzés folyamatban van.
Célunk az, hogy adott esetben a kárt szenvedőknek segítséget
tudjunk nyújtani és összekovácsolódjon egy egymást is segítő jó
közösség – további létszám bővítéssel.
Oláh Jánosné - titkár

TŰZ VOLT
Seregélyesen a Fő utcán, a Simon kocsmárossal majdnem szemben lakott Bödő Imre bátyám. 1943. június eleje volt. Ő is kiment
a Szesszióba, lovas ekével megkapálni a kukorica sorközöket. Hallotta, hogy félre verik a harangot, egy kis füstöt is látott a falu fölött,
de nem gondolta, hogy az ő háza ég. Szerencsére a készültségben
lévő Önkéntes Tűzoltóság Alegysége rövid idő alatt megérkezett
a Sallai László kovács-mester háza mellett lévő szertárhoz, amely
a tűz helyszínétől úgy száz méterre lehetett.
Nem vártak az ügyeletes lófogatra, kihúzták a kézzel hajtható
tűzoltó berendezést. A szivattyút a szomszédban lakók és mások
segítették a tűz helyszínére tolni, ahol már nyitott kapuval várták
őket. Bödő ángyom az udvaron jajveszékelt, hogy tűz van! Az istálló hátulja égett. Az istálló hozzá volt építve a házhoz és a hátsó
csúcsfalán ajtó volt, ezen az ajtón keresztül rakták tele az istálló
padlását szénával és lucernával a lábas jószágoknak. A többi takarmányt kazalba rakták. Szerencsére, az idei takarmány még nem
volt behordva.A lábas jószágok a mezőn voltak, az apró jószágok a
kertbe menekültek.A tűzoltók a kézi hajtású szivattyúval nyomták
a vizet a tűzre.Asszonyok, öregek és gyerekek vödrökkel két sort
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alkottak. Az egyik sorban lévők, a szomszéd ház kútjából kézről
kézre adták a tele vödröket a tűz közelében álló önkéntes tűzoltónak, aki a parázsló tűzre öntötte a vizet. Így a tűz fészkét két
irányból tudták oltani, a másik soron adogatták az üres vödröket
a kútig. Szerencsém volt látni az életmentést is. Az anya macska a
disznóól tetejéről az istálló nyitott csúcsfal ajtó nyílásán keresztül
beugrott a lángoló istálló padlásterébe és a kis cicájával a szájában
visszaugrott a disznóól tetejére, kimentette a gyerekét a kertbe, a
feltöltött krumpli sorok közé. Ezt a műveletet még egyszer megismételte, kimentette a másik kiscicát is.
Az önkéntesek és a lakosság gyors beavatkozásának köszönhetően a tüzet hamar eloltották. Az istálló teteje égett le és a hátsó
szoba tetejéből pár négyzetméter.
Tűz esetén a gyors helyszínre érkezés, a hozzáértés, szakképzettség és a szükséges eszközök megléte, az összefogás – életeket
és értékeket mentett. A tűzoltók jó munkáját és az anya macska
bátorságát a falu lakossága sokáig emlegette. Megkülönböztetett
tisztelet járt azoknak az önkéntes tűzoltóknak, akik időt és fáradtságot nem sajnálva, szakszerűen végezték az embert próbáló
feladatukat.
(Részlet: Imre Ferenc seregélyesi születésű költő-író MÖGÖTTEM AZ
IDŐ c. könyvéből.)

2018-as évet azzal kezdtük, hogy január 12-én emlékezni gyűltünk
össze a második világháború során a Don kanyarba elesett második magyar hadsereg áldozataira. A klub dalköre katona-dalokkal,
Sándor Andrásné megható szép verssel.
Sajnálattal vettük tudomásul hogy klubunk két vezetője: Oláh Jánosné vezető és Sándor Andrásné az év végével lemondtak, így
a 2018-as évet új vezetéssel indítottuk. A tagság többségének bizalmát elfogadva Kiss Gyuláné vállalta a klub vezetői feladatokat,
Hingyi Györgyné segítségével. Az átadás 2018. január
19.- ével megtörtént. A feladatokat elosztottuk. Oláhné Marika továbbra is aktív tagja maradt a klubnak,
míg Sándorné Magdika sajnos betegsége miatt kimaradt a klubból. Kéthetente tartunk foglalkozást.
Első alkalommal megbeszéltük munkatervünket.
Minden hónap végén köszöntjük a névnapot és
születésnapot ünneplőket. Megemlékezünk a
hónap jeles eseményeiről.
A XXV. Fejér megyei Kor-Társ nyugdíjas Ki
Mit Tud rendezvényen dalkörünk a Ködmön
citerásokkal kiválóan szerepelt, ahol külön
díjat kaptak. Egyéniben Györök Józsefné nagyon szép dalokat adott elő, amelyet oklevéllel jutalmaztak.A dalkört kiválasztották,
így részt vehettek a Vörösmarty Színház
gála rendezvényén.
A Ki-Mit-Tud képző,- ipari- és népművészeti kategóriában Kustán Andrea két munkáját
küldte el: Tavaszi fácska és Húsvéti tojás. Oklevéllel köszönték meg a részvételét. A lebonyolítást Kiss Gyuláné segítette.
A klub megalakulásának 20. évfordulóját saját körünkben megtartottuk, ahol megköszöntük a klub- vezetők munkáját. Horváth
Sándor polgármester úr egy hatalmas tortával köszöntötte a klubot. A nagy ünnepséget június 8-án tartjuk.
Farsangoltunk. Nagyon ötletes jelmezekkel rukkoltak elő tagjaink.Volt summás asszony, hátán a gyerekkel, l kéményseprő, falusi
asszony, virágárus, madárijesztő, öregasszony. A farsangi fánk sem
maradt el.
Megtartottuk a Nőnapot, a „fiúk” csokival kedveskedtek. Meglepetésként Horváth Sándor polgármester úr gyönyörű virággal
köszöntötte a klub nőtagjait.
Részt veszünk község ünnepein így március 15-én Zölei Józsefné
gyönyörű szavalatát is hallottuk.Az iskola által rendezett Vers- Ünnepen Oláhné Marika és Zöleiné Erzsike vállalt szavalást.
Meghívást kapott a klub a Nagyvenyimi Vers Ünnepre, ahol hárman szerepeltek: Zölei Józsefné, Oláh Jánosné és Györök Józsefné. Büszkék vagyunk rájuk, hárman elkísértük őket.
Kiemelkedő Ki-Mit-Tud-os szereplésért meghívást kapott a dalkör az április 6-án tartott „Megyekorzó” rendezvényre. A siker
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itt sem maradt el! Sümegen rendezték meg a XII. Vass
Lajos Népzenei Verseny országos középdöntőjét. Dalkörünk a citerások kíséretével
remek eredményt értek el. Megkapták a
Kiemelt Arany oklevelet, és így bejutottak
az országos döntőbe, mely Budapesten lesz
november 17-én.A dalkört Nagy Imola készíti
fel, hálás köszönet érte. Büszkék vagyunk rájuk.
Hingyiné Marika mindig ügyel a helyszínre jutások megszervezésére.
A megyei nyugdíjas szervezet május 2-án Anyák
Napi ünnepséget rendezett a Székesfehérvári Civil
Központban, amelyen öten vettünk részt.
Május 12-én, Nagyvenyimen „Pünkösdi Találkozón”
szerepelt a dalkör a citerásokkal, ahová a klub tagjai
közül többen elkísérték.
Jelenleg teljes erőbedobással készülünk a 20. évforduló megünneplésére, azaz június 8-ára. Klubunk tagjai is
kiveszik részüket a munkákból, de sajnos az idő eljár felettünk és minden megmozdulás komoly kihívást jelent.
Várjuk nyugdíjas társaink jelentkezését klubunkba, nagy szeretettel:
Kiss Gyuláné - klubvezető

35. oldal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Az iskoláját!
Kedves „Hunyadis Öregdiákok” és Kollégák!
Ünnepeljetek velünk a Hunyadisok Világtalálkozóján
a 150 éves Hunyadiban 2018. febr. 17-én 10 órától.
Szeretettel várunk benneteket!
(Így szólt a meghívó)
Tudom, hogy jó néhányan jártunk, jártatok a most 150 éves
Hunyadi Mátyás Közgazdasági Technikumba, a mi időnkben: Szakközépiskolába. Többeknek a lánya, fia, unokája most is odajár.
A város első világi iskolájában 1868. szeptember 1-jén indult az
első tanítási év.
Hála a már akkor is jó hírű Seregélyesi Általános Iskolának, nagyra becsült, lelkiismeretes tanítóinknak, tanárainknak, különösebb
nehézség nélkül felvételt nyertünk a patinás fehérvári középiskolába.
A Fejér Megyei Hírlapban megjelent meghívást olvasva, egyik
kedves iskolatársammal örömmel készültünk a „Hunyadisok Világtalálkozójára”. Busszal mentünk, mint annak idején. Meghallgattuk az ünnepi beszédet, megnéztük a falon a tablókat, a vitrinekben kiállított régi osztálynaplók nyitott lapjait és a korabeli
tankönyveket.
Bejártuk az ismerős épületet, beültünk a régi padba, felidéztük
az 50 évvel ezelőtti emlékeket. Szó szerint nagyon jó iskola volt,
mert az érettségivel szakmát is szereztünk. A miénk humán tagozat volt, ahol a hagyományos tárgyak mellett tanultunk gyors- és
gépírást, idegen nyelvű (német vagy orosz) kereskedelmi levelezést, jegyzőkönyvvezetést. Ezekkel az ismeretekkel aztán könnyen
el tudtunk helyezkedni. Sokan egyetemen vagy főiskolán tanultak
tovább. Nagy tudású, kedves-szigorú tanárainkra a mai napig tisztelettel és szeretettel emlékezünk. Közülük hatan megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel a 20 éves érettségi találkozón, amit itt
Seregélyesen, a szépen felújított Kastély Hotel Római termében
rendeztünk 1989-ben. Egykori osztályfőnökömmel 50 éve tartom
a kapcsolatot.
Mindezt azért írtam le, mert egy érdekes cikket olvastam az
egyik hetilapban. Egy 13 éves lány édesanyja – aki maga is tanár
-, kért tanácsot. Ezt írja: „A gyermekem lázad. Visszabeszél a ta-

Emlékezzünk
2018. április 28-án váratlanul ért
bennünket a hír, hogy három nappal
korábban 25-én a reggeli órákban
Sanyi bácsi szíve megszűnt dobogni.
Betegsége ellenére nem kímélve magát sokat dolgozott a kertben a zöldség-félék és a szebbnél szebb virágai között.
Településünk közéleti és civil életének elismert alakja volt.
Érdeklődéssel figyelte, támogatta és segíttette munkájával azt.
Az Aranyeső Nyugdíjas Klub „büszke” férfi tagja volt.Tisztelte
és szerette tagjait, több alkalommal hangsúlyozta ki, hogy „mi
vagyunk a családja”. Értékes eszközökkel, kedves ajándékokkal,
virágcsokorral lepte meg tagjait.
Köszönjük Neked Sanyi bácsi!
„Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál,
Nem bírtad tovább, tested megszökött,
De lélekben itt maradtál klubtársaid között.”
Aranyeső Nyugdíjas Klub
Tórizsné Jutka
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nároknak, nem túl szép stílusban, akik hatalmi szóval, intőkkel,
egyesekkel válaszolnak erre. Már nem érdekli semmi, nem tanul,
csak amennyit muszáj. Úgy érzem, a gyermekem nem buta. Ragyogóan értelmes, csak épp nem akar megfelelni. És tönkreteszik az életét.(.….) Makacs, önfejű, erős akaratú tini, aki nem
tiszteli a tanárait. Csak annak dolgozik, akit kedvel. (……) Még
1,5 évünk van az általános iskolából. Mit tanácsol, hogyan tovább?”
Hogy is van ez? Hová lett a szülői, tanári tekintély? Nem tanult
tiszteletet, önfegyelmet ez a kislány? Mit gondol, mégis kinek
tanul?
Az ismert pszichológus így válaszol: „Lánya helyzetét pontosan
látja – és mindenben igaza van. Igen, lázad, ez normális, nem
tanul, ez is az (kamaszkorban a teljesítmény hanyatlik…). Pont
azért ilyen, amilyen, mert ragyogóan értelmes.”
Az elkövetkező évtizedekben, mondják a kutatások, két tulajdonság lesz fontos, a kritikai érzék és a kreativitás. (Ez az
írás címe).
Lehet, hogy ragyogóan értelmes lány. Akkor bizonyára látta azt
a videót is a „világhálón”, aminek az volt a címe: „Veszélyes utakon az iskolába”. Láthattuk, ahogyan a 6-7 éves gyerekek - a
világ különböző részein – hóban-fagyban lóháton, keresztül a
befagyott folyón, drótkötélpályán zsákban függeszkedve a tátongó szakadék felett, ladikkal lápon-vízen-ingoványon keresztül, de
minden reggel megérkeznek az iskolába. S miután mindenki odaért, a tanítás megkezdése előtt – szívükre tett kézzel - eléneklik
a nemzetük Himnuszát .
Kedves 13 éves lányok és fiúk, ne lázadozzatok, hanem tanuljatok. Sokat. Ugyanis a TUDÁS az, amit soha, senki nem vehet el
tőletek.
Fischerné Györök Éva
„Tanulj meg mindent, amit csak lehet,
amikor csak lehet, akitől csak lehet!
Egyszer eljön az idő, amikor hálás leszel
ezért magadnak.”
(Sarah Caldwell)

1934
2018

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Sajtos Gyula, Seregélyesen
született grafikus művész. Ő készítette többek között községünk orvosi centruma névadójának (id.dr. Kiss Bélának márvány emlék tábláját.A reformáció 500. évfordulójára Seregélyes
Református Gyülekezetének ajándékozta három gyönyörű
grafikáját. Mindig rendszeresen kérte, olvasta a „Kisbírót”, tudni akarta mi történik szülőfalujában. A tavaszi lapszámunkban
közöltük is e grafikáit és küldtük az újságot, amely sajnos már
nem érte otthonában. Kórházba került, ahol pár nap múlva
csendben megpihent.
Őrizzük emlékét, értékes művészetét!
(kovács e.)
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SÁRVÍZ SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Székhely: 8127 Aba, Rákóczi u. 12.
Telefon: 06/22-622-056 * 06/30-695-55-38
Postacím: 8111 Seregélyes, Bethlen Gábor u. 2. * E-mail: sarviz@aba.hu
ABA - CSÓR - CSŐSZ - SEREGÉLYES - TÁC
______________________________________________________________________________

Általános építőanyagok széles választékban

TELEFONSZÁM VÁLTOZÁS!
Érvényes 2018. április 1-től
Adamkó Magdolna – intézményvezető-helyettes

06/30-695-50-70

Hamvas Bálint – intézményvezető

06/30-695-55-38

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei
Családsegítők

Település

Bozsák Barbara

06/30-200-80-32

Seregélyes

Sándor Szilvia

06/30-695-58-55

Csór – Csősz – Tác

Szabó-Takács Mónika

06/30-687-21-99

Aba

Gépkölcsönzés:
Kertészeti gépek • Háztartási gépek • Építőipari gépek •
Állványok • Utánfutók • Rendezvénysátor

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
Szociális gondozók

Település

Csicsics Magdolna

06/30-695-67-83

Aba

Csordás Péterné

06/30-695-81-62

Csősz

Füri Istvánné

06/30-695-75-44

Tác

Kissné Csordás Emőke

06/30-695-82-48

Csősz

Molnárné Orosz Mária

06/30-695-67-82

Aba

Németh Márta

06/30-695-56-19

Seregélyes

Neuhauser Lászlóné

06/30-695-53-91

Seregélyes

Szabó Éva

06/30-695-80-90

Seregélyes

Szolgáltatás:
Földhordást, talajegyengetést,
területtisztítást,
ömlesztett anyagmozgatást,
bontási munkákat
vállalunk!

Seregélyes-Szőlőhegy, Iskola utca 4.
Oláh János +36-30-396-5906 • Ihász Lilla Krisztina +36-30-896-1306
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