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 M E G H Í V Ó 

az 1848-49-es magyar
forradalom és szabaságharc

évfordulójának
ünnepi megemlékezésére.

2016.
március 15-én,

17:00 órakor Ünnepi műsor
   a Művelődési Házban
18:00 órakor Koszorúzás
   az Emlékparkban.

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

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatala,

Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa 

SZŐLŐHEGYRE	AUTÓBUSZ
INDULÁS:	18:30-KOR

A	POSTA	ELŐTTI	PARKOLÓBÓL!

Tisztelt	Hölgyek!
Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a 

magam és férfi társaim nevében az alábbi vers 
idézettel köszöntsem Önöket! 

„Itt	van	a	Nők	Napja,	eljött	most	hát	végre
Bánatot	és	bút,	s	bajt	most	hát	félre	téve
Lehajtott	fejjel	a	Tiszteletet	adjuk
Mert	a	Női	nemtől	a	világot	megkapjuk
	A	női	nem,	nem	más,	mint	az	Isten	fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem	létezne	a	Világ	a	Női	nem	nélkül
Hiszen	minden	érzés	a	Női	nemre	épül
 
Anya,	Gyermek,	Szerető	és	Barát
Ők,	akik	meghallják	öröm	s	bánat	szavát
Ő	lesz,	élted	párja	kinek
gyermekeid	nemzed
Ő	lesz	ki	mindenben	ott	lesz,	bíz	melletted
 
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
 
Tavasz	hajnalán	Róluk	emlékezünk,
A	nőkről,	kiknek	életünk	köszönhetjük.
Ki	mindent	megtesz	értünk,	a	nő,
Dajkál,	ápol,	és	felnevel	Ő.
 
Hálánk	szálljon	lányra,	anyára,
Ki	a	családot	összetartja.
Szépséges	nők,	Jó	asszonyok,
Kívánunk	boldog,	Víg	nőnapot!”

 

Horváth Sándor
polgármester

 M E G H Í V Ó 

az 1848-49-es magyar

Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a 
magam és férfi társaim nevében az alábbi vers 
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Miről tárgyaltak?
	 Tájékoztatást	 adunk	 községünk	 képviselő-tes-
tületi	ülésein	az	utóbbi	időben	tárgyalt	fon-
tosabb	témákról.	Napirenden	volt	a	Béke	
utcával	párhuzamos	új utca nyitása. Eh-
hez	a	képviselő-testület	már	korábban	ho-
zott	döntéseket.	

Most	a	jegyző	előterjesztésében	a	Végh	és	
Társa	Földmérő	Bt.	által	elkészített	és	a	Já-
rási	 Földhivatal	 változási	 vázrajzát	 terjesz-
tették	be.	Az	ügyvéd	megkezdte	a	szüksé-
ges	szerződések	előkészítését.		
A	korábbi	testületi	döntéssel	összhangban	
a	szerződések	véglegesítéséhez,	valamint	a	
földhivatali	eljáráshoz	szükséges	területvá-
sárlásról,	telekalakításról	döntöttek.	

A	 637/5	 hrsz.-ú	 területbe	 öt,	 más	 hrsz.	
alatti	 területet	 vásárol	 az	 önkormányzat,	
összesen	1863	négyzetméter	 térmértékű	
területet,	illetve	két	(293	és	723	négyzet-
méter	térmértékű)	ingatlant.
Februári	ülésen	tárgyalták	a	közszolgála-
ti tisztviselők	munka-	és	pihenő	idejéről,	
az igazgatási szünetről,	a	tisztségviselők	
és	a	munkáltatót	terhelő	kötelezettségek-
ről,	valamint	a	távmunka	végzéséről	szóló	
30/2012.(III.7)	Kormány	rendeletet.

-	 A	 Polgármesteri	 Hivatal	 2017-ben	 az	
igazgatási szünetet	 a	 következők	 sze-
rint	 határozta	meg:	nyári szünet: 2017. 
július 24 – 2017. augusztus 27-ig. Téli 
időszakban: 2017. december 25 – 
2018. január 7-ig.	Az	 igazgatási	 szünet	
alatt	 a	 feladat	 ellátás	 folyamatosságának	
biztosítása	érdekében	a	Polgármesteri	Hi-
vatal	ügyeletet	tart.
- Közszolgálati Tisztviselők Napja: 
minden évben július 1. mely	munkaszü-

neti	nap.	(2011.évi	CXCIX,	törvény	szerint).	
A	 rendelettel	 kapcsolatban	 várható	 prob-
lémák,	 jogszabály	 alkalmazási	 nehézségek	
nincsenek.	Évek	óta	a	lakosság	is	hozzá	szo-
kott	ahhoz,	hogy	július	elseje	munkaszüneti	
nap	a	hivatalban,	csakúgy,	mint	hogy	e	nap	
az	 egészségügyi	 dolgozók	 napja	 is.	 Ezzel	
kapcsolatban	 is	 előzetes	 hatásvizsgálatot	
végeztek,	 s	 ennek	 eredményéről	 a	 jegyző	
tájékoztatta	a	testületet.	Ennek	birtokában	
fogadták	el	a	képviselők	a	beterjesztést.

-	 Szintén	 a	 jegyző	 előterjesztése	 alapján	
tárgyalták	a	helyi népszavazás kezdemé-
nyezéséről	 szóló	 önkormányzati	 rendelet	
módosítását.	
A	megalkotott	rendelet	szerint:	-	a	rende-
let	 személyi	 hatálya	 kiterjed	 a	 településen	
választójoggal	rendelkező	személyekre.	–	a	
helyi	 népszavazást	 a	 település	 25	 %-ának	
megfelelő	 számú	 választópolgár	 kezdemé-
nyezheti,	 -	a	rendelet	a	kihirdetést	követő	
napon	lép	hatályba.	Ezen	rendelet	módosí-
tását	is	hatástanulmány	előzte	meg.

Soron	 következő	 ülésen	 a	 polgármester	
tájékoztatta	 a	 testületet	 az	 általuk	 átru-
házott	hatáskörének	gyakorlásából	eredő	
feladatok	végrehajtásáról.	Egyebek	mellett	
elmondta,	 hogy	 a	 december	 16	 és	 2017.	
február	 7-ig	 terjedő	 időszakban rendkívüli 
települési támogatást kapott 21 fő, 178 ezer 
forint, lakhatási támogatást 5 fő 2.000 Ft/hó/
fő, gyermek és fiatal felnőtt támogatására (4 
család 6 gyermeke) 30.000 Ft és temetési 
támogatást	4	fő	140.000	Ft	összegben.

																							----00---													

Nyilvános	 könyvtár	 helyszíni	 vizsgálatról	
tájékoztatta	a	testületet	írásban	a	Kultúrá-
ért	Felelős	Helyettes	Államtitkárság.	„Ma-
gyarországi	 nyilvános	 könyvtári	 rendszer	

hatékony	 és	magas	 színvonalú	működése,	
valamint	 működtetése	 alapvető	 fontossá-
gú	az	ágazati	 irányítás	számára,	mert	ez	a	
rendszer	biztosítja,	hogy	a	könyvtár	hasz-
nálók	bármely	településen	hozzájussanak	a	
könyvtárban	 őrzött	 dokumentumokhoz.”	
-”áll	 többek	 között	 levelükben.	 2014-ben	
új	jogszabály	jelent	meg	a	nyilvános	könyv-
tárak	jegyzékének	vezetéséről.	E	rendelet	
hatályba	 lépését	 követően	 öt	 éven	 belüli	
helyszíni	szakértői	vizsgálat	keretében	elle-
nőrizték	községünk	könyvtárát	is.	„Könyv-
tári	szakértőnk	a	rendelkezésre	bocsájtott	
dokumentumok	 alapján,	 valamint	 a	 hely-
színi	vizsgálat	során	megállapította,	hogy	a	
Seregélyesi	Községi	Könyvtár	ellátja	ugyan	
a	nyilvános	könyvtári	 feladatokat,	de	nem	
mindenben	felel	meg	az	előírt	alapkövetel-
ményeknek.	

A	könyvtár	csak	abban	az	esetben	marad-
hat	a	nyilvános	könyvtárak	jegyzékén,	ha	az	
alapkövetelményeket	 maradéktalanul	 tel-
jesítik	 és	 az	 alapdokumentumok	 hiányos-
ságait	megszüntetik.”	A	javasolt	intézkedé-
sekre	2017.	május	31-ig	kapott	határidőt	az	
önkormányzat.	Döntöttek	az	ülésen	arról,	
hogy	megyei	könyvtári	szakember	segítsé-
gét	kérik	a	hibák	kiküszöbölésére.

Szociális tűzifa
Beszámoltak	a	testületi	ülésen	arról,	hogy	a	
belügyminisztériumi	 pályázatra	 benyújtott	
igény	alapján	az	önkormányzat	a	tél	elején	
1	millió	813	ezer	560	Forint	támogatásban	
részesült.	Az	önkormányzat	a	rendelkezés-
re	álló	keret	erejéig	rászoruló	személyeket	
legalább	1-2,	de	legfeljebb	5	erdei	köbmé-
ter	 fát	 juttatott	meghatározott	 feltételek	
mellett	 rászorulóknak.	A	 szállítással	 kap-
csolatos	 költségek	 az	 önkormányzatot	
terhelték,	 melyekért	 ellenszolgáltatást	

nem	kérhetett.	A	2017.	 február	28-án	ha-
tályát	 vesztett	 rendelet	 alapján	102	erdei	
köbméter	fát	kaptak	községünk	szociálisan	
rászorult	lakói.

Adókról
Helyi	 adóból	és	 települési	 adóból	 szárma-
zó	bevételi	tervek:	2017-ben:	122	millió	500	
ezer,	 2018-ban:	 110	 millió,	 2019-ben:	 112	
millió	500	ezer	és	2020-ban:	118	millió.
Bírság	 és	 pótlékok	bevételi	 terve:	 idén:	 1	
millió,	a	következő	három	évben:	1	millió	
800	ezer.	A	környezet	védelmének	általá-
nos	 szabályairól	 szóló	 1995.	 évi	 LIII.	 tör-
vény	 58.§-a	 alapján	 a	 seregélyesi	 önkor-
mányzat	 környezetvédelmi	 alapot	 hozott	
létre,	mely	alapban	2016.	december	31-én	
11	millió	859	ezer	forint	állt	rendelkezésre.

Az	alap	felhasználásáról	a	képviselő	testü-
letnek	évente,	a	költségvetési	rendelet	és	
zárszámadás	elfogadásával	egyidejűleg	kell	
rendelkeznie.	A	 testület	 idén	 úgy	 határo-
zott,	hogy	ezt	az	összeget	a	szennyvízcsa-
torna	hálózat	bővítésére	használja	fel.
                                                                                          

Összeállította:	Kovács	Edit
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UPC Hálózatfejlesztés Seregélyesen
A UPC Magyarország hamarosan megkezdi legmodernebb, széles-
sávú hálózatának bekötését a seregélyesi háztartásokba. A fejlesz-
tések kiváló minőségű internetelérést biztosítanak majd, és ezzel 
együtt a UPC számos olyan egyéb szolgáltatása is elérhetővé válik, 
melyek a korlátok nélküli szórakozás korszakát hozhatják el Sere-
gélyes lakóinak.

 A	UPC	Magyarország	tájékoztatása	szerint	2017	első	
felében	válik	elérhetővé	a	szolgáltató	legmodernebb	szé-
lessávú	 hálózata	 Seregélyesen.	A	 kiváló	minőségű,	 nagy	
sávszélességű	 internetelérés	 gyors,	 akár	 500	 Mbit/sec	
letöltési	sebességet	biztosít	majd	a	felhasználóknak,	ezál-
tal	önmagában	a	böngészés	is	élménnyé	válik.	A	nagyobb	
adatátviteli	 sebesség	 megkönnyíti	 a	 kapcsolattartást	 –	
nem	szakadozik	többé	a	hang	online	telefonálásnál,	vagy	
a	kép	a	webkamerás	beszélgetéseknél.	

Gyorsabban	 betöltődnek	 a	 videók,	 hamarabb	 letöltőd-
nek	a	különböző	fájlok,	azaz	jelentősen	kényelmesebbé,	
élménnyé	 válik	 a	 hétköznapi	 internethasználat.	 Ez	 nem	
csupán	 az	 otthoni	 kikapcsolódásnál,	 szórakozásnál	 jön	
jól,	hanem	például	a	távmunka	tekintetében	is	teljesen	új	
távlatokat	nyit.	„A	seregélyesi	lakosok	komplett	csomag-
ajánlatokkal	és	egyéb	minőségi	szolgáltatásokkal	léphet-
nek	be	hamarosan	a	korlátok	nélküli	szórakozás	korsza-
kába”	–	mondta	el	Császár	Zoltán,	a	UPC	Magyarország	
Kft.	stratégiai	programokért	felelős	igazgatója.	A	stabil	és	
gyors	internet	és	a	rendkívül	széles	–	számos	HD	csa-
tornát	 is	 tartalmazó	–	 televíziós	kínálat	mellett	a	UPC	
innovatív	 szolgáltatásai	 is	 az	 előfizetők	 rendelkezésére	
állnak	majd.	

Ezek	között	több	olyan	is	akad,	amelyhez	a	digitális	díj-
csomag	 birtokában,	 külön	 díj	 fizetése	 nélkül	 juthatnak	
hozzá	 a	 felhasználók.	A	Wi-Free	 szolgáltatás	Magyaror-
szágon	 több	 százezer,	 Európa-szerte	 pedig	 több	millió	
ponton	kínál	ingyenes	WiFi	elérést.	A	Műsorvisszanéző-
vel	egy	héten	át	lehet	visszanézni	a	tévéműsorokat	elő-
zetes	felvétel	nélkül,	valamint	elérhetővé	válik	a	UPC	Vi-
deotár	kínálata	is,	amely	egy	komplett	videotéka	elérését	
jelenti	egyetlen	gombnyomással.

A	UPC	szélessávú	szolgáltatásait	azonban	már	nem	csak	
akkor	 élvezhetik	 a	 leendő	 ügyfelek,	 ha	 otthon	 vagy	 az	
irodában	vannak.	A	vezetékes	szolgáltatások	mellé	ked-
vezményes	 csomagáron	 választható	 UPC	 Mobil	 cso-
magok	 hálózaton	 belül	 korlátlan	 beszélgetést	 tesznek	
lehetővé,	 a	 Freedom	 mobil	 csomagok	 pedig	 korlátlan	
adatforgalmat	kínálnak.	A	mobil	csomagok	mellé	ráadá-
sul	a	legmodernebb	készülékeket,	így	például	az	iPhone	
modelleket	is	kedvezményes	feltételekkel		kínálja	a	UPC.		
A	mobil	díjcsomagok	segítségével	az	ügyfelek	már	ott-
honuktól	távol	is	megnézhetik	kedvenc	tévéműsoraikat,	
a	UPC	Horizon	Go	alkalmazással.

	 A	 legújabb	 fejlesztésekről,	 további	 lehetőségekről,	
kedvezményes	 belépési	 díjakról	 a	 1221-es	 telefonszá-
mon	 és	 a	 www.upc.hu	 weboldalon	 is	 szívesen	 adnak	
információt	 a	 cég	 munkatársai,	 valamint	 értékesítőik	
személyesen	 is	 felkeresik	 majd	 a	 hálózatfejlesztésben	
érintett	terület	lakóit.

Kedves Seregélyesiek!
	 Nagy	szeretettel	és	tisztelettel	köszöntöm	községünk	minden	lakóját.	Ezúton	köszönöm	mindazoknak	nagy-
lelkű	adományát,	 akik	 segítettek	a	nagyböjti	napokon,	hogy	minél	
több	rászorulónak	tudjunk	segítetni	(így	Húsvét	előtt)	némi	tartós	
élelmiszerrel,	a	gyerekeknek	édességgel,	hogy	könnyebbé	és	szebbé	
tudják	tenni	az	ünnepet.	Most	külön	megköszönöm	azok	gesztusát,	
akik	először	adakoztak.	Remélem,	hogy	ezt	a	jó	szokásukat	mind-
annyian	 továbbra	 is	megtartják,	mert	 sajnos	 nagy	 szükség	 van	 az	
adományokra,	sok	az	olyan	család,	akiknek	a	kicsi	is	nagy	segítség.

A	mostani	gyűjtésen	összesen	271	kg	vegyes	élelmiszert	tudtunk	
összegyűjteni,	ebből	34	család	és	nehezen	élő	egyedülálló	ember	
kapott	kisebb-nagyobb	mennyiséget.	Őszintén	megmondom,	hogy	
ennél	jóval	többnek	is	találtunk	volna	gazdát,	de	csak	annyiból	tud-
tunk	gazdálkodni,	amennyi	összejött.	 A	katolikus	Karitász	országos	akciója	által	meghirdetett	vetőmag-akcióban	
is	részt	veszünk,	ennek	keretében	10	család	kapott	vetőmagcsomagot.	Remélhetőleg	az	elkövetkezőkben	több	
család	is	kaphat,	ha	jelentkeznek.	Ezen	kívül	pár	rászoruló	Béres-cseppet	is	kapott.

Még egyszer szeretettel megköszönöm minden adományozó nagylelkűségét azzal, hogy továbbra is segítik munkánkat, 
mert mi is csak így tudunk segíteni. Szeretettel kívánok minden jót és egészséget: a Kaszap István Katolikus 

Karitászcsoport nevében:  Tabi György.

 30 éves osztálytalálkozó
	 1987	júniusában	elballagtunk	35-en	az	általános	iskolából.	Akkor	még	azt	hittük,	hogy	mi	mindig	együtt	leszünk,	soha	semmi	
nem	szakít	el	bennünket	egymástól.	Aztán	a	múló	idő,	a	tanulás,	a	házasságok,	gyermekek	születése-nevelése	bizony-bizony	olyan	
sok	időt	vett	igénybe,	ami	miatt	egymásra	alig	jut	pár	perc.	

Ezért	jó	néha,	amikor	tudatosan	készülhetünk	egy-egy	találkozóra	a	volt	iskolatársakkal.	Így	történt	ez	március	18-án	is,	amikor	a	
30	éves	találkozóra	hívtam	a	többieket.	A	35	főből	sajnos	ketten	már	a	temetőben	pihennek,	rájuk	1-1	szál	fehér	szegfűvel	emlé-
keztünk.	Mi	többiek	-	igaz	csak	16-an	–	a	Bethlen	Gábor	út	2-ben	találkoztunk,	beszélgettünk,	jó	hangulatban	megvacsoráztunk	és	
nagyon	sok	boldog	pillanatot	elevenítettünk	fel.	Igaz	ugyan,	hogy	szétszóródtunk	a	világban,	(Anglia,	Németország,	Svájc,	Spanyol-
ország,Vietnam)	az	országban	(Agárd,Kőszárhegy,Szabadegyháza,Szada,Százhalombatta),	de	páran	megmaradtunk	itt	helyben	is.	

Bízom	benne,	hogy	legközelebb	többen	szakítanak	időt	arra,	hogy	a	régi	társakkal	eltöltsenek	pár	órát.	Néhány	év	múlva	remé-
lem	ismét	találkozunk.

																																											Somogyiné	Csanádi	Enikő

A	képen	(jobbról	balra):
Galamb	Zoltán,	Csanádi	Enikő,	Jankovics	Andrea,	Kiss	Judit,	Kiss	Zsuzsanna,	Horváth	Éva,	Kállai	László,	Penzer	Simon,	Dérfi	
Ildikó,	Varga	István,	Kis	Andrea,	Mohari	Andrea,	Lamszider	Zsuzsanna,	Kiss	Beáta,	Nagy	Edit	és	Feind	Ferenc.		
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Böllérverseny
	 Február	 11-én	 immár	 harmadjára	 rendeztük	 meg	 a	 hagyományos	 Böllérversenyt.	
Idén	négy	csapat	indult	–	Seregélyesi	Lovasok,	Mikszáth	Kálmán	utca	csapata,	Zsetnyai	
László	és	csapata	és	az	Önkormányzat.

Már	korán	reggel	sürgő-forgó	emberekkel	telt	meg	a	művelődési	ház	belső	udvara,	akik	
vizet	melegítettek,	malacot	perzseltek,	pucoltak,	mostak,	majd	készítették	a	finomabbnál	
finomabb,	s	ízletesebb	sülteket	–	pecsenye,	hurka,	kolbász.	Az	idő	mindenki	számára	ked-
vezett,	nagyon	sokan	látogattak	ki	e	szép	napon,	s	fogadták	a	szíves	vendéglátást,	a	közös	
beszélgetést,	 vidám	hangulatot.	Amíg	 a	 csapatok	 a	 feldolgozással	 foglalkoztak,	 addig	 a	
konyhában	készült	a	faluebéd	–	csont-	és	böllérleves,	sült	hurka,	kolbász	és	pecsenye.	

Minden	csapat	egyforma	jutalomban	részesült,	hiszen	egy	ilyen	nagy	anyagi	befektetést	
nem	 is	 lehetne	külön	díjazni.	Köszönjük	a	résztvevőknek,	a	csapatoknak,	hogy	össze-
fogtak	mind	anyagilag,	mind	emberileg,	s	egy	igazán	jó	hangulatot	teremtettek,	ezzel	is	
hozzájárulva	a	nap	sikeréhez.	
Ez	megmutatkozott	abban	is,	hogy	már	a	kora	délutáni	órákban	egy	igazi	báli	hangulat	
kerekedett	az	udvaron.	Rövid	pihenés,	 felfrissülés	után	este	8	órakor	Kovács	 Jenő	és	
Máté	László	szolgálatával,	közel	400	fővel	kezdetét	vette	a	hajnalig	tartó	Böllérbál.

Kajos	Istvánné	és	Nagy	István

 Téli emlék

képmeNtés

Ki	 hinné,	 hogy	 ez	 a	 két	 mosolygós	 arcú	 fi-
úcska	gróf	Hadik	János	és	gróf	Hadik	László.	
Márpedig	ők	azok	szeretett	nevelőnőjükkel,	a	
seregélyesi	Kő	Juliannával.	
A	kép	emlékezet	szerint	a	seregélyesi	kastély-
hoz	tartozó	egykori	vadász-ház	előtt	készült.	

Köszönjük a képet Fischerné Évikének.

Ambrusné	Marika	2017.	 január	11-én	rövid	szenvedés	után,	hatvankilencedik	
évében	eltávozott	közülünk.	Eltávozott	az	emlékek	birodalmába,	ahol	nincse-
nek	már	évek,	évtizedek,	ahol	megáll	az	idő.
Általános	 iskolai	 tanulmányait	 Seregélyesen	 végezte,	 majd	 Székesfehérváron	
a	Teleki	 Blanka	 Gimnáziumban	 érettségizett.	 Később	 felsőfokú	 végzettséget	

szerzett,	mely	után	vezetői	beosztásban	dolgozott	évtizedeken	át.	Kollégái,	munkatársai	tisztelték	és	szerették	szerénysége	
és	tudása	miatt.	Nyolc	évig	vezetője	volt	a	Szőlőhegyen	működő	Aranyeső	Nyugdíjas	klubnak.	Nagy	szeretettel	és	lelkese-
déssel	fogta	össze	és	irányította	azt.	Különös	gondossággal	figyelt	tagtársai	egészségére,	ha	bármelyikük	segítségre	szorult,	
azonnal	nyújtotta	 jobbját.	Senkinek	nem	tudott	nemet	mondani,	 fáradhatatlanul	 tette	a	dolgát,	hogy	együtt	 tartsa	a	kis	
közösségünket.	Marika!	Isten	áldjon,	nyugodj	békében.	Aranyeső	Nyugdíjas	klub	nevében:	Tórizsné	Jutka

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik részvétükkel igyekeztek 
fájdalmunkat enyhíteni. 

Sörös	Istvánné	Terike	néni

Búcsúzunk

Mini jéghoki az iskola mögötti befagyott tavon.

Fotó:  Varga  EndrEndre

Naptárversek
Karkóné Lukácsy Mariann minden hónapra írt egy 
verset, íme ebből három.

ÁPRILIS
Erdély
Szaladó csermely, hűsítő habok,
fenyvesek borította hegyek, ked-
ves emberek,
hazánk testéből kiszakított táj, 
mit soha nem feledhetek.

MÁJUS

Tavasz (Haiku)

Cseresznye virága, meny-

asszony ruhája, méheknek 

zsongása: Tavasz. 

JÚNIUS

Nyár 
(Haiku

)

Nyíló 
virá

gok
 bód

ító i
llata

, 

perzs
elő 

nap
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ara:
 

nyá
r 
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Nemzeti ünnepünk
	 Március	15-én	az	1848-49-es	forradalom	és	szabadságharcra	emlékeztünk.	Történelmünk	során	mindig	is	kiemelkedő	jelen-
tőséggel	bírt	március	15.	megünneplése.	Fontos,	mert	a	magyar	szívekben	mindig	magában	hordoz	és	hordozott	egy	sajátos,	
szimbolikus	jelentéstartalmat,	a	szabadság,	a	fejlődés,	a	modernizáció	és	a	nemzeti	tudat	érzését.	

Nemzeti	imádságunk	keletkezésének	napja	március	15,	de	zászlónk	színei	is	ekkor	vált	hivatalossá,	a	fővárosunk	és	a	hivatalos	
magyar	nyelvünk	mellett.	Büszkék	lehetünk	tehát	erre	a	napra.

Büszkén	emlékeztünk	mi	is,	seregélyesiek	a	művelődési	ház	színháztermében,	ahol	is	az	általános	iskola	dráma	tagozatos	diákjai	
színes	műsor	keretében	elevenítették	fel	az	akkori	eseményeket.		A	műsor	után	fáklyákkal	kezünkben	és	lovas	huszárok	kísére-
tében	együtt	mentünk	át	az	Emlékparkba,	ahol	Horváth	Sándor	polgármester	úr	mondott	ünnepi	beszédet.	Sándor	Andrásné	
egy,	az	ünnephez	kapcsolódó	verssel	emlékezett.		A	kopjafánál	az	intézmények,	civil	szervezetek,	egyházak	elhelyezték	a	tisztelet	
virágait,	koszorúit.	Műsorunk	a	Szózat	és	a	Székely	himnusz	soraival	zárult.

Kajos	Istvánné	és	Nagy	István

A legszebb konyhakertek
Kedves Olvasó, kertészkedni szeretők!

 Aki	 a	 virágot	 szereti,	 (esetünkben	 zöldséget,	
gyümölcsöt)	rossz	ember	nem	lehet!	Szól	a	böl-
csesség.	Ettől	a	gondolattól	vezérelve	gondoltam,	
és	persze	attól	is,	hogy	iskolánk	a	Dr.	Entz	Ferenc	
Mezőgazdasági	 Szakképző	 Iskola	 és	 Kollégium	
Eötvös	 József	 Szakképző	 Iskolája	 és	 Kollégiuma	
már	 hosszú	 évtizedek	 óta	 a	mezőgazdasági	 ter-
melés	számára	képez	szakembereket,	hogy	csatla-
kozunk	a	2017-évtől	„	A	legszebb	konyhakertek”	
–	Magyarország	legszebb	konyhakertjei	országos	
programhoz.	 Ezt	 a	 nemes	 vetélkedést	 2012-ben	
Kovács	Szilvia	Karcag	város	alpolgármestere,	mint	
ötletgazda	hívta	életre.
Mindenki	tudja,	hogy	az	utóbbi	években	mind	job-
ban	előtérbe	került	az	egészségmegőrzés	problé-
mája.	Ezzel	együtt	a	 lelki	egészség	megtalálása,	a	
szépségben,	a	környezetünkben	élő	élőlényekkel	
való	harmónia	kialakításában.	
Tudjuk,	érezzük,	a	lelki	állapotunk	egész	szerveze-
tünk	működésére	kihat.	Ezért	is	fontos	a	széppel	
való	 foglalatosság,	ami	sokat	segít	 lelkünk	ápolá-
sában.	A	testi	egészséghez	pedig	hozzájárul	a	sza-
badlevegőn	végzett	munka,	és	a	munkánk	eredmé-
nyeként	megszülető	finomságok,	amik	asztalunkra	
kerülhetnek	és	gazdagíthatják	ételeinket.
	 Ezekkel	 a	 gondolatokkal	 szeretném,	 ha	 ehhez	
az	 örömet	 adó	 versenyhez,	 Seregélyes	 polgárait	
meg	tudnám	nyerni,	és	azokat,	akik	a	szépséget	és	
a	környezettudatosságot	is	szeretik,	és	van	kellő	el-
tökéltségük,	ösztönözni	a	versenyen	való	indulásra.
Madárcsivitelős szép napot! 

Szokolné	Szecső	Tímea
tagintézmény-vezető

Gólyák
Megérkeztek	falunkba	is	a	tavasz	hírnökei,	a	gólyapá-
rok.	Hangos	kelepeléssel	foglalták	el	tavalyi	fészkeiket.	
Illetve	vannak	olyan	visszatérő	párok,	amelyek	évek	
óta	mindig	a	megépített	fészküket	találják	meg.	
A	Fő	utcán	(de	a	falu	más	utcáiban	is)	több	oszlopon	
láthatjuk	ezeket	a	kedves	madarakat.	
Áprilisban	 ugyan	 egy	 hétig	 dideregtek	 kicsit,	 hiszen	
még	havas	eső	is	esett,	de	ez	reményeink	szerint	nem	
riasztja	el	őket.	Vártuk	már	nagyon,	hogy	visszatérje-
nek	hosszú	útjukról,	mert	így	jó	élni:	együtt,	harmóni-
ában	a	természettel.	

(Fotó:Varga	E.)



10 SEREGÉLYESI KISBÍRÓ 11SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Óvodai hírek! – Tavaszi 
programjaink képekben

 A	farsangi	időszakban	a	gyerekek	és	a	felnőttek	is	mulattak,	
táncoltak	és	ötletes	jelmezekkel	búcsúztattuk	a	telet.	Az	óvo-
dai	Szülői	Szervezet	által	rendezett	farsangi	bálunk	bevételét	
a	 kisgyermekek	 fejlesztését	 szolgáló	 eszközök	 beszerzésére	
fordítjuk.	 Ezúton	 is	 köszönetet	 mondunk	 mindenkinek,	 aki	
hozzájárult	bármilyen	formában	a	bál	sikeréhez.
Katica	 nagycsoportosaink	 részt	 vettek	 a	 Csodadoktor	 rajz-
pályázaton.	Gyönyörű	képek	születtek,	melyekkel	támogatták	
és	bíztatták	dr.	Horváth	Tibor	gyermekorvost	és	asszisztensét,	
Zöleiné	Sándor	Ildikót.
Nemzeti	ünnepünkön,	március	15-én	az	ovisok	 is	megemlé-
keztek	a	szabadságharcról,	kokárdákkal,	nemzeti	színű	zászlók-
kal,	versekkel	és	dalokkal.
Óvodánk	Zöld	Óvodaként	nagy	hangsúlyt	fektet	a	jeles	Zöld	
Ünnepek	megtartására.	Ilyen	volt	március	22-én	a	Víz	Világnap-
ja	is.	A	változatos	programok	és	tevékenységek	a	jövő	nemze-
dék	környezettudatos	nevelését	szolgálják.
A	 tavasz	 legnagyobb	 volumenű	 rendezvénye	 óvodánk	 jóté-
konysági	előadása	volt.	A	legkisebbek	kivételével	minden	cso-
portunk	színes	produkcióval	lépett	színpadra.	A	közönség	vas-
tapssal	jutalmazta	a	kicsik	és	felkészítőik	színvonalas	műsorát.		
A	meghívott	vendégelőadók:	a	Művészeti	Alapiskola	növendé-
kei	és	a	felső	tagozatos	néptáncosai	kápráztatták	el	a	közön-
séget.	A	délutánt	dr.	Szilágyi	Rita	és	dr.	Szilágyi	Zsófia	gyönyörű	
fuvolajátéka	zárta.	Köszönetet	mondunk	a	lelkesítő	tapsért	és	
a	gyermekeknek	szánt	adományokért!
Egy	napfényes	tavaszi	napon	megérkezett	óvodánkba	a	nyuszi	
és	tojással,	édességgel	ajándékozta	meg	ovisainkat.

Zölei	Józsefné

 Húsvét

„Megint	egy	nyúl,	viszi	a	húsvéti	üdvözletemet	
hozzátok”	–	 írta	Sajtos	Gyula,	 a	 	 seregélyesi	
születésű	grafikus	művész,	aki	az	idén	is,	csak-
úgy	mint	tavaly,	készített	nekünk	egy	grafikát.

Köszönjük!

Tojásfa díszítés
	 Idén	 első	 alkalommal	 településünk	 Fő-
terén	tojásfát	díszítettünk.	A	helyi	óvodások	
nagyon	sok,	szebbnél-szebb	tojást	készítettek,	
s	vidáman	akasztották	 fel	a	 fára.	Sokan	 láto-
gattak	el	és	hoztak	saját	készítésű,	különbö-
ző	kézműves	tevékenységgel	-	fából	faragott,	
papírtechnikával	 készített	 tojást.	 Szeretnénk	
ezt	a	programot	is	minden	évben	színesíteni,	
hagyománnyá	teremteni.

Nagy	István
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	 A	2.	félévben	nagy	lendülettel	folytattuk	a	tanulást.	Febru-
ár	közepén	megkezdtük	Csiga-Biga	Tanodás	foglalkozásainkat.	
Első	alkalommal	Sajtos	József	igazgató	és	Szabó	Anna	igazga-
tó-helyettes	tájékoztatta	a	szülőket.	Majd	a	leendő	elsős	tanító	
nénik,	Kovács	Marianna	és	Lippainé	Bihercz	Ildikó	a	németet	
tanító	Kertész	Andreával	és	Kovácsné	Fett	Ágnessel	felváltva	
minden	szerdán	kis	csoportokban	foglalkoznak	a	gyerekekkel.	
A	 foglalkozásokat	 sportos,	 játékos,	 táncos	 foglalkozásokkal	
egészítjük	ki.	Ezek	lebonyolításában	még	részt	vesznek	Kordás	
István	(kempó),	Kis	Józsefné	(kézilabda),	Karkóné	L.	Marianna,	
Pápainé	Cs.	Andrea,	illetve	Hack-Bokros	Andrea	(német).

Február	3-án	Farsangoltunk.	Bár	viszonylag	korán	öltöztünk	
maskarába,	de	annál	 jobban	éreztük	magunkat	ezen	a	vidám	
délutánon!
Emellett	több	versenyen	szerepeltek	eredményesen	diákjaink.	
Március	15-én,	Enyingen,	Énekversenyen	vettek	részt	tanu-
lóink	Nagy	 Imola	 felkészítésével.	Több	 iskola	csapata	méret-
tette	meg	magát	 csoport	 és	 egyéni	 ének	 kategóriában	 egy-
aránt.	 Iskolánk	 két	 csapattal	 indult	 a	 versenyen.	Az	 alsósok	
közül	a	Csivitkék	arany	minősítést	kaptak,	majd	a	gálaműsoron	
is	szerepeltek.	Csivitkék	tagjai:	Juhász	Karina,	Zsilovics	Korin-
na,	Tury-Nagy	Csenge	1.	osztályos	tanulók.

Ötödik	osztályos	csapatunk	a	Cserrengő	énekegyüttes	(	So-
mogyi		Virág,	Győri	Zsófia	4.b;	Buza	Júlia,	Fekete	Nóra,	Hor-
váth	Kata,	Horváth	Nóra,	Kulacs	Mariann,	Kustán	Kata,	Pinke	
Lilla,	Rácz	Péter	5.	osztályosok),	 	 	 	a	Ködmön	citerazenekar	
(Horváth	Dóra,	Penzer	Flóra,	Penzer	Petra,	Südi	Balázs,	Südi	
Eszter	és	Nagy	Imola)		kíséretével	ugyancsak	arany	minősítést	
szereztek	és	a	gála	műsort	is	az	ő	produkciójuk		zárta.
2.	 osztályosok	 j	 vagy	ly helyesírási versenyére is ebben 
az	időszakban	került	sor.	Feladataikat	Kovács	Mariann	állította	
össze	és	javította.
Eredményeik:	1.	Farkas	Helga	(2.a)
Sándor	Luca	(2.a)
2.	Heiter	Lotti	(2.a)
3.	Pinke	Anna	(2.a)
Március	1-jén	 	Szemere Gyula területi helyesírási ver-
senyre	vittük	két	4.	osztályos	tanulónkat	a	II.	Rákóczi	Ferenc	
Magyar	-	Angol	Két	Tanítási	Nyelvű	Baptista	Általános	Iskola	ás	
Alapfokú	Művészeti	Iskolába.	Felföldi	Lili	Dorkát	(4.b)	és	Rauf	
Ella	Zorkát	(4.a).	Nagyon	jól	szerepeltek,	Ella	a	dobogós	helye-
zésével	még	a	megyei	versenyre	is	bejutott,	amelyre	március	
21-én	délelőtt	került	sor.	

Március	 17-én	 Petőfibányán, Országos	 Szavalóversenyen	
vett	részt		néhány	tanulónk.	A	barátság	témakörből	választott	
versekkel	lehetett	nevezni.	Szalay	József	(2.	b)	és	Fehér	Barna-
bás	(4.b)	képviselték	az	alsósokat.	Szalay	József	a	zsűri	külön-
díját	nyerte	el.	

Március	23-án	került	megrendezésre	 iskolai szavalóverse-
nyünk.	 45	 kis	 diákunk	 készült	 fel	 erre	 a	 szép	 alkalomra.	A	
zsűriben	Biróné	Berki	Ilona	és	Galamb	Edit	tanár	nénik	és	óvó	
nénik	együtt	hallgatták	és	értékelték	tanulóinkat.	Köszönjük	az	
ő	munkájukat	és	köszönjük	Kosarasné	Ildi	néninek,	valamint	dr.	
Vörösné	Ács	Marika	óvó	néniknek	az	ajándékba	hozott	köny-
veket,	amelyekkel	a	díjaink	számát	gazdagították.	

Eredményeink: 
1. osztály     
1.	Alföldi	Anna	(1.a)
2.	Zsilovics	Korinna	(1.a)
3.	Tury	–	Nagy	Csenge	(1.b)
Különdíj:	Táczi	Szilárd
2. osztály
1.	Szalay	József	(2.b)
1.	Sándor	Luca	(2.a)
2.	Gyenge	Laura	(2.a)
3.	Heiter	Lotti	(2.a)
Különdíj:	Szalay	–	Dunai	Márk	(2.b)
3. osztály
1.	Abineri	Ákos	
2.	Németh	Vivien	
3.	Denkovics	Attila
Különdíj:	Szentes	Dániel
4. osztály
1.	Fehér	Barnabás	László	(4.b)
1.	Felföldi	Lili	Dorka	(4.b)
2.	Kálmán	Kristóf	(4.b)
3.	Csörgei	Lara	Fanni	(4.b)
Különdíj:	Rauf	Ella	Zorka	(4.a)	

Március	 27-én	 és	 28-án	papírgyűjtés	 volt	 iskolánkban.	 Ez-
úton	 is	szeretném	megköszönni	a	szülők	munkáját,	a	hozott	
papírt,	 amellyel	 gyermekük	 osztályát	 gazdagították,	 ugyanak-
kor	azt	is,	hogy	ezzel	a	munkájukkal	a	szelektív	gyűjtésre	ne-
velik	gyermeküket!
 
Március	30-án	Sárosdra,	a	Farkas	Gyula	Baptista	Általános	Is-
kolába,	szavalóversenyre	mentek	tanulóink.	Bubálik	László-
né,	Sárkány	Gyuláné	és	Kis	Józsefné	által	felkészített	tanulóink	
a következő eredményeket érték el: 
Babai	Gréta	(1.	b.)	1.	hely
Füle	Maja	(2.a)	1.	hely
Hornyák	Károly	(2.b)	3.	hely
Szentes	Dániel	(3.	oszt.)	2.	hely
Veress	Botond	(4.a)	–	angol	vers	–	Különdíj
Felsősök:	Schaffer	Kitti		(7.a)		2.	hely,			Rauf	György(6.a)	3.	hely,	
Pribék	Natália	(6.b)		3.	hely

Április	 3-án	Kótajon Országos Bibliaismereti verseny 
döntőjére		került	sor.	Több	alsós	csapatunk	oldotta	meg	a	fel-
adatokat	a	 levelezős	verseny	3	fordulója	során,	majd	3	alsós	
és	 1	 felsős	 csapatunk	 a	 döntőbe	 is	 bekerült.	 Sőt!	Olyan	 jól,	
eredményesen	dolgoztak,	hogy	mindegyik	csapatunk	dobogós	
helyet	hozott	el!

2.	osztályosok	csapata,	a	Seregélyesi	Dávidok	(	Gyenge	Laura,	
Kálmán	Flóra,	Szalay	József,	Vörös	Nóra)	2.	helyezés;		2.	osztá-
lyosok	csapata	a	Seregélyesi	Szivárványok	(	Heiter	Lotti,	Láng	
Olivér,	 Lóránt	Máté,	Madarász	 Sára)	 3.	 hely;	 	 4.	 osztályosok	
csapata,	a	Talentumok	(	Buza	István,	Csörgei	Lara	Fanni,	Felföl-
di	Lili	Dorka,	Kálmán	Kristóf)	1.	hely		és	az	5.	osztályosok	Ván-
dorsólyom	csapata	(	Buza	Júlia,	Horváth	Kata,	Horváth	Nóra,	
Kulacs	Marianna)	2.	helyezettek	lettek.	
Felkészítőjük:	Buzáné	Penzer	Anita	.

Alsós hírek Április	 10-én	 érkezett	 a	 tanév	 során	 a	
Baptista	 Szeretetszolgálat	 EJSz	 Kölcsey	
Ferenc	 Általános	 Iskolája,	 Törökszentmik-
lós	 által	 meghirdetett	 „Meseszép me-
sekép” országos meseíró és illuszt-
ráló pályázatának	 előzetes	 eredménye.	 
A	pályázatra	5	alsós	és	egy	felsős	tanulónk	
írt	mesét	és	készített	illusztrációt.	(Csanádi	
Gréta,	Hollósi	Sára,	Rauf	Ella	Zorka,	Szalay	
Tímea	4.a;	Felföldi	Lili	Dorka	4.b;	Farkas	Pet-
ra	8.b).
Közülük	pedig	eredményhirdetésre	Rauf	El-
lát	és	Csanádi	Grétát	hívták	be.	

Egyenlőre	ezekről	az	eredményekről,	dicső-
ségekről	 tudok	 beszámolni.	Több	 versenyt	
is	rendeznek	a	kollégák	az	elkövetkező	na-
pokban,	 ill.	veszünk	részt	hamarosan	vidéki	
megmérettetéseken.	Ezekről	azonban	csak	a	
következő	újságban	olvashatnak!	

Nagyon	 büszkék	 vagyunk	 ezekre	 az	 ered-
ményekre	 és	 a	 tanulókra,	 akik	 ezeket	 el-
érték!	De	büszkék	 vagyunk	 azokra	 is,	 akik	
éppen	lecsúsztak	a	dobogókról,	pedig	lelkiis-
meretesen	felkészültek,	szépen	teljesítettek!	
Gratulálok	a	versenyeken	résztvevőknek	és	
a	 felkészítő	 tanítóknak	 is!	Kívánok	a	 tanév	
végéig	még	sok	erőt,	kitartást	és	hasonlóan	
szép	eredményeket!	

Lippainé	Bihercz	Ildikó	
								Alsós	munkaközösség-vezető
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A Költészet Napján
	 A	költészet	napja	alkalmából	Simon	M.	Veronika	Cserhát-Munkácsy	díjas	Kunst	
Meister	festőművész:	,,Portrék	a	költészet	napjára”	c.	kiállítása	volt	megtekinthető,	
közreműködött:	Stancsics	Erzsébet	Krúdy	Érmes	költő,	Szántai	Sándor,	a	Magyar	
Kultúra	Lovagja,	és	Enyedi	Béla	ART-	és	NÍVÓ-	díjas	daltulajdonos.	A	műsorban	
közreműködtek	még	az	iskola	diákjai,	valamint	az	ÉLŐ	ŐSZ	nyugdíjas	klub	tagjai	is.	
2017.	április	12-én	mi	rendeztük	az	Országos	Baptista	BTMN-	és	SNI	versenyün-
ket.	A	döntőre	közel	200	tanuló	látogatott	el	az	ország	minden	részéből.

Szászi	Béláné,	tanár

Humán
munkaközösség hírei

2017 januárjától sok eredményről és hírről tudok be-
számolni.
A	Sárkeresztúri	Általános	Iskola	Arany	János	születésének	200.	
évfordulója	alkalmából	szavalóversenyt	hirdetett.
2017. február 20-án tartott versenyen a következő 
eredmények születtek:

Rétfalvi	Norina	5.	b		I.	
Marosán	Melinda	6.	b	II.	
Tury-Nagy	Levente	6.	a	III.	
Kiss	Viktória	7.	b	I.	
Puszta	Klaudia	7.	b	III.	helyezett	lett.

Február 22-én	a	Székesfehérvári	István	Király	Általános	Iskolában,	
Kazinczyról	elnevezett	„Szép	Magyar	Beszéd”	versenyen	voltunk.
Az	iskolai	megmérettetés	után	a	következő	tanulóink	jutottak	
be	erre	a	megyei	versenyre:

5.	a	Róth	Ábel
6.	b	Marosán	Melinda
7.	b	Kiss	Viktória
8.	a	Molnár	Laura.

Harmincnyolc	tanuló	olvasta	fel	a	szabadon	választott	szövegét,	
amelyet	magyar	tanáraik	választottak.	A	második	rész	a	kötelező	
szöveg	igényes	felolvasásával	folytatódott.	Két	csoportban	díjaz-
ták	a	tanulókat	5-6.	és	7-8.	évfolyamon.
Nagy	örömünkre	szolgált,	hogy	Molnár	Laura	8.	a	osztályos	ta-
nuló	III.	helyezést	ért	el.
Szívből	gratulálunk	a	sikeréhez!
Csak	az	I.	helyezett	juthatott	tovább	a	Balatonboglári	Regionális	
Versenyre.

Március 2-án	 körzeti	 angol	 szövegértési	 versenyen	 voltunk	
Kálozon.	A	legjobban	a	6.b osztályos Bodó Mirjam	szerepelt.
Második	helyezett	lett	Károlyi Napsugár (6. b)
A	 végzősök	 közül	 iV. 
lett Paudits István 
(8. a)

Március 4-én voltunk 
Székesfehérváron	 a	
megyei	 Simon	 Zsig-
mond	 Kárpát-meden-
cei	 Helyesírási	 Verse-
nyen,	 a	 Teleki	 Blanka	
Gimnázium	 és	 Általá-
nos	Iskolában.
Iskolánkat	Buza	Júlia	(5.	
a),	 Rétfalvi	 Norina	 (5.	
b)	és	Hollósi	Zsófia	(6.	
b)	képviselte.	A	rangos	
versenyen	Zsófia	V.	he-
lyezést	 ért	 el,	 Júlia	 és	
Norina	 mindketten	 II.	
helyezést	értek	el.
100	pontból	96	pontot	
teljesítettek.	 Mindket-
tőjüket	 felterjesztették	
az országos helyes-
írási versenyre.
Szívből	gratulálunk!

Hollósi Zsófia (6. b)	a	megyei	Szemere Gyula helyesírási 
versenyen	II.	helyezést	ért	el.

Március 17-én	Petőfibányán	voltunk	Országos	Baptista	Szava-
lóversenyen.	A	téma:	a	barátság	volt.
Molnár	 Laura	 (8.	 a)	 és	Marosán	Melinda	 (6.	 b)	 is	 egyaránt	 II.	
helyezést	ért	el.

Március 21-én	a	II.	Rákóczi	Ferenc	Általános	Iskolában	Székes-
fehérváron	Németh	Zsófia	(6.	b)	a	középversenyben	végzett.

Március 22-én	 „Hangok	 a	 csendben”-	 címmel	Versünnepet	
tartottunk	Szarvas	 József	színművész	részvételével.	A	művész	
velünk	szavalt,	emlékezett,	hiszen	barátja,	Kaszás Attila 10 éve 
hunyt	el.	Délutánunkon	az	ÉLŐ	ŐSZ	klub	is	aktívan	részt	vett.

Március 25-én	Budapesten	 jártunk,	az	Országos Baptista 
,,KI MIT TUD”-on	GYÖNGYHALÁSZ	címmel.	„Az	egysze-
rűt	 bonyolulttá	 tenni	mindennapos	 dolog:	 a	 bonyolultat	 egy-
szerűvé	varázsolni…	ez	a	kreativitás	Charles	Mingus	/Ez	volt	a	
verseny	jeligéje/
Az	énekkarunk,	Nagy	Imola	vezetésével,	valamint	a	citerásaink	
arany	oklevelet	kaptak.
Kiss	Viktória	(7.	b)	versmondónk	I.	helyezést	ért	el,
Molnár	Laura	(8.	a)	versmondónk	II.	helyezést	ért	el.
Gratulálunk!

Március 31-én	a	sárosdi	Baptista	Farkas	Gyula	Általános	 Is-
kolában	voltunk.
Szavalóversenyük	témája	ezúttal	a	magyar nyelv	volt.
A	következő	eredményeket	értük	el:
Horváth	Anna	5.	a	II.	Marosán	Melinda	6.	b	II.	Puszta	Klaudia	7.	
b	III.	helyezést	ért	el.	Kiss	Viktória	7.	b	a	zsűri	különdíját	kapta.

	 Szászi	Béláné
	 munkaközösség	vezető	
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Kamarazenei találkozó
	 Idén	15.	alkalommal	rendeztük	meg	a	zenét	tanuló	gyer-
mekek	 kamarazenei	 találkozóját.	A	 bemutató	 a	művelődési	
házban	került	megrendezésre.	Feldíszített	színpad,	jó	karban	
lévő	hangszerek,	kellemes	hangulat,	szendvics	várta	az	ideér-
kező	muzsikusokat.	Jöttek	is	örömmel.	A	délután	során	közel	
100	gyerek	mutatta	be	zenei	tudását	a	színpadon.	
A	 repertoár	 nagyon	 széles	 volt.	 Játszottak	 két	 zongorán,	
négykezes,	 hatkezes	 darabokat.	Volt	 ütőhangszerekből	 álló	
zenekar,	fuvoladuett,	szaxofon,	citerások,	gitárzenekar,	énekes	
duettek-	nagyon	változatosak	voltak	a	műsorszámok.	
A	teljesség	igénye	nélkül	-	érkeztek	Mórról,	Székesfehérvár-
ról,	Sárkeresztesről,	Bodajkról,	Kulcsról,	Sárosdról,	Dunaújvá-
rosból,	Tordasról,	Csákvárról,	Seregélyesről	gyerekek.
Köszönjük	a	részvételt,	a	tanáraik	felkészítését,	a	szülők	odaa-
dását.	Remek,	muzsikálással	eltöltött	délutánunk	volt.	

Mogyorósi	Gyöngyi,	művészeti	vezető

kamarazenei találkozó galéria folytatása  következő oldalon
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 „Mindannyian mások 
vagyunk, egyben másban 

hasonlítunk…”

			Iskolánk	évek	óta	szervez	sajátos	nevelési	igényű	(SNI)	és	
beilleszkedési,	tanulási,	magatartási	zavarral	küzdő	(BTM)	gye-
rekek	részére	tanulmányi	versenyt.	A	verseny	célja,	hogy	azok	
a	diákok	is	versenyzési,	bemutatkozási	lehetőséghez	jussanak,	
akik	valamilyen	problémával	küzdenek.	Az	ilyen	jellegű	verse-
nyekből	 sajnos	országosan	 is	 hiány	 van.	 Ezért	 is	 nagy	 jelen-
tőségű	 az	 iskola	 tanárai	 által	 felvállalt	 munka.	 Idén	 ráadásul	
színesítettük	is	a	programot.

	 	 	A	 felső	 tagozatosok	matematikából	és	magyarból	mérték	
össze	 tudásukat.	A	 két	 levelező	 forduló	 feladatait	 megoldó	
több	mint	330	diák	közül	a	döntőre	csak	a	legjobbak	kerülhet-
tek	be.	Az	április	12-én	megrendezett	döntőn	délelőtt	elmélet	
ismereteikről	adtak	számot	a	diákok.	Az	ebédet	követően	kéz-
műves	és	sport	program,	majd	táncház	következett.

			Az	alsó	tagozatosok	részére	„Észforgató”	címmel	csapatver-
senyt	hirdettünk,	melyre	több	mint	20	csapat	jelentkezett.	A	
vetélkedőn	a	hangsúly	nem	a	tananyagon	volt,	hanem	a	prob-
lémamegoldó	 képességen.	A	 csapatok	 játékos	 és	 logikai	 fel-
adatok	megoldása	terén	mérték	össze	tudásukat,	mutathatták	
meg	tájékozottságukat.	A	délelőtti	vetélkedést	tóparti	tojáske-
resés,	majd	kézműves	foglalkozás	követte.	

			A	nap	folyamán	a	gyerekek	megismerhették	egymást,	egymás	
iskoláit.	Jó	hangulatban,	felszabadultan	vetélkedtek,	játszottak,	
jól	érezték	magukat.	A	kísérő	tanárok	és	szülők	részére	a	Táj-
ház	és	az	Érték-Tár-Ház	meglátogatása	mellett	lehetőség	volt	
beszélgetésre,	tapasztalatcserére	is.	

			Az	egész	vetélkedőt	a	„Mindannyian	mások	vagyunk…”	gon-
dolata	köré	építettük	fel.	A	gyerekek	figyelmét	saját	értékeik	
felfedezésére,	 mások	 elfogadására	 irányítottuk.	 Egész	 prog-
ramunk	alapmotívumát	talán	Kálmán	Zsófia	„Bánatkő”	című	
könyvből	vett	idézettel	fejezhetjük	ki:

„Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban,
Némelyik hangja mély, a másiké magas,
Megint másik hangosan ciripel a telefondróton,
És aki csak tapsolni tud, olyan is akad.”
És Mindenki fontos…!

   Országos Tollaslabda 
Diákolimpia

Iskolánkból	16	kisgyerek	jutott	be	a	megyei	diákolimpiáról	
az	országosra.	Rajtuk	kívül	még	a	Kustán	Noémi	és	a	Nagy	
Márton	is,	akik	középiskolások,	de	csak	a	Noémi	vett	részt	
a	döntőn.
A	 seregélyesi	 gyerekek	 közül	 hárman	 hoztak	 el	 érmet:	
Deák	Barnabás	a	IV.	korcsoportban	lett	2.	Testvére,	Dorina	
ugyancsak	a	IV.	korcsoportban	a	3.	Kustán	Noémi	pedig	az	V.	
korcsoportban	lett	ugyancsak	a	3.	Mindhárman	az	erősebb,	
„A”	kategóriában	indultak.	
Az	iskolák	versenyében,	összesítésben	az	„A”	kategóriában,	
holtversenyben	elsők	lettünk.

Karkóné	Lukácsí	Mariann

 Fogadalomtétel
Március	 20-án	 községünk	 önkormányzatánál	 ünnepélyes	
fogadalmat	 tettek	 az	Országos	Tollaslabda	Diák	Olimpiára	
induló	 seregélyesi	 versenyzők.	A	 fogadalomtétel	 szövegét	
Horváth	 Sándor	 polgármester	 olvasta	 föl,	 ezt	 ismételték	
utána	az	olimpiára	induló	diákok.

Kamarazenei találkozó
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Pintér László

Emlékeim
1944-45. 
(Részlet)

 ….	A	 rövid,	 ám	 kiadós	
reggeli	 elfogyasztása	
után	 a	 férfiak	 elmentek	
megérdeklődni,	hogy	 in-
nen	hová	és	merre	lehet	
menni.	 Célunk	 Nyugat	
felé	 a	 Balatonhoz	 való	
közelítés	 volt.	Ahogy	 apámék	 visszajöttek,	 neki	 is	
vágtunk	az	útbaigazítás	szerinti	útiránynak	Felsőörs,	
majd	Alsóörs	 felé.	A	szállító	 járműveink	még	meg-
voltak,	azokat	megpakoltuk,	batyuinkat	magunkhoz	
véve	 bandukoltunk	 föld-	 és	 makadám-utakon	 Fel-
sőörs	felé.	A	faluba	nem	mentünk	be,	így	délutánra	
egész	közel	értünk	az	Alsóörs	északi	oldalán	emel-
kedő	 kisebb	 hegyecskéhez.	 (Jóval	 később	 tudtam	
meg,	hogy	ezt	a	kis	hegyet	Somlyó	hegynek	nevezik.)

A	hegy	alsó	harmadában	az	erdőszélen	német	pán-
célosok	 és	 teherautók	 tanyáztak,	melyeket	 szabad	
szemmel	 is	 jól	 láttunk.	 Egyszer	 csak	 a	 kis	 hegy	és	
a	Balaton	irányából	lüktető	repülőgépmotor	búgást	
hallottunk,	és	nagy	magasságban	7-8	 fényesen	csil-
logó	 amerikai	 Liberátort	 pillantottunk	meg.	A	 né-
metek	 a	 járműveikkel	 gyorsan	 igyekeztek	 beljebb	
húzódni	a	fák	alá,	aztán	már	el	is	szabadult	a	pokol.	

A	 levegőt	 körülöttünk	 a	 lehulló	 bombák	 süvítése,	
és	a	repülőgéppuskák	hangjai	töltötték	be.	A	ledo-
bott	bombák	zöme	a	hegy	déli	tövében	a	falu	északi	
szélén	és	a	hegy	teteje	táján,	néhány	felénk,	az	erdő	
szélén	 robbant	 fel.	A	 repülők	erős	 géppuskatűzzel	
lőtték	a	hegyet	és	az	erdőt,	még	bennünket	is.	

Anyukám,	 kezében	 a	 kis	 Mártikával,	 a	 nővérem,	
Editke	és	én	bandukoltunk	a	sor	végén.	A	többiek	
sokkal	előrébb	 jártak.	Mi	 itt	hátul,	amikor	robban-
tak	 a	 bombák,	 azonnal	 lehasaltunk	 az	 árok	partjá-
ra.	 Éppen	 ideje	 volt,	mert	 a	 következő	pillanatban	
közvetlen	közelünkben	nagyokat	koppanva	csapód-
tak	be	a	lövedékek.	Anyukánk	testével	a	kis	Márti-
kát	 védte	 fektében,	 és	 hangosan	 Istenhez	 és	 Szűz	
Máriához	 fohászkodott	 segítségért.	Az	 árokparton	
feküdve	én	 is	 többször	 felemeltem	a	 fejem,	 láttam	
még	repülőket,	az	erdőszélen	kiabáló	németeket	és	 

a	 repülőgéppuskák	 golyóinak	 becsapódásait.	Aztán	
megint	beletúrtam	a	fejem	az	árokpartba,	amennyi-
re	csak	lehetett.
 
A	támadás	hamar	elmúlt,	és	rövid	időn	belül	össze-
verődött	a	két	részre	bomlott	társaságunk	is.	Min-
denki	megvolt,	 láthatóan	 senkinek	 sem	 esett	 baja.	
Hamarosan	 elindultunk	 az	Alsóörsre	 vezető	 úton.	
Nemsokára	a	faluszéli	temetőhöz	érkeztünk.	
A	temető	is	több	bombát	kaphatott,	mert	az	úton	
és	az	útszélen	beton	sírkődarabok,	fejfák	és	kopor-
só-darabok,	elvétve	emberi	csontok	voltak	láthatók.	
A	 házak	 is	 elég	 nagy	 kárt	 szenvedtek.	Több	 félig,	
vagy	egészen	összeomlott,	vagy	leégett.		Apuék	fel-
fedeztek	 az	 út	 szélén	 egy	 vendéglőt.	 Bezörgettek,	
s	 a	 vendéglő	 ajtaján	 egy	 ötven	 év	 körüli,	 kontyos	
fekete	hajú,	fehérkötényes	nő	kandikált	ki.	Apámék	
éjszakai	 szállást	kértek,	 amit	 rövid	habozás	után	a	
hölgy	meg	 is	 adott.	 Szállásul	 a	 kocsma	 pincéjének	
előterét	jelölte	ki.

A	 vendéglő	 és	 a	 pince	 ajtaja	 az	 utcára	 nyílott	 és	
pontosan	szemben	volt	az	úttal,	amely	állandó	 lej-
téssel,	nyílegyenesen	levezetett	a	műútra	és	a	vasú-
tállomáshoz.	Szálláshelyünkön	alaposan	szétnéztünk,	
majd	ettünk	valamit	vacsorára.	Megpróbáltunk	elhe-
lyezkedni	és	keresni	valami	fekhelynek	valót,	de	alig	
találtunk	valamit,	 így	rákényszerültünk	arra,	hogy	a	
saját	batyuinkon	ülve,	 szundikálva	 töltsük	az	éjsza-
kát.	Már	 nagyon	 rég	 óta	 nem	 volt	 semmiféle	 igé-
nyünk	sem,	megtanultuk	értékelni	azt,	ami	van,	azt	
a	kicsit,	ami	éppen	jut,	és	ha	kellett,	akkor	tudtunk	
a	 földön	kuporogva,	vagy	állva	aludni	és	pihenni	 is.	
A	 borászati,	 szőlő-feldolgozási	 eszközök	 nem,	 de	
a	krumplival	 teli	 zsákok	 jó	 fekhelyül,	 vagy	 fejaljnak	
szolgáltak.	Fáradtak,	kimerültek	voltunk,	és	az	édes	
álom	hamar	elnyomott	bennünket.	

Reggel	 apuka	 és	Anti	 bátyja	 lementek	 a	 vasútállo-
másra	érdeklődni,	hogy	milyen	lehetőség	van	a	to-
vább	menetelre.	A	pince	előterének	ajtaját	kinyitva	
friss	reggeli	levegő	jött	be.	Innen	jól	rá	lehetett	látni	
a	kissé	párás	reggeli	Balatonra.	 Igazából	ekkor	 lát-
tuk	csak,	hogy	mennyivel	magasabban	is	vagyunk	a	
Balaton	szintjénél.	Ez	a	különbség	lehetett	olyan	25-
30	méter	a	 javunkra.	 	A	 látvány	szép	volt,	de	nem	
sokáig	élvezhettük.	Közben	apuék	is	visszaérkeztek,	
és	elmondták,	hogy	nincs	más	lehetőség,	mint	az	a	
háromvagonos	 vonat,	 ami	 kb.	 egy	órán	belül	 indul	
Csopak	felé,	és	németek	rendelkeznek	felette.	
Rövid	 tanácskozás	 után	 felszedelőzködtünk,	 majd	

Egy rendkívüli ember útja
 Az	általános	iskola	aulájában	még	ma	is	látható	az	a	hatalmas	térkép,	amelyen	naponta	kísérték	figyelemmel	
és	húzták	a	vonalat:	merre	jár	Fa	Nándor,	aki	93	napos	küzdelem	után	ért	célba	vitorlásával.		A	63	éves	sport	
ember	ötödször	kerülte	meg	a	Földet,	ember	feletti	harc,	kitartás	árán,	hogy	nyolcadikként	fusson	be	a	Vendée	
Globe	versenyén,	huszonkilenc		induló	közül.	Február	8-án	érkezett	célba	Fa	Nándor	a	Spirit	of	Hungary	ha-
jójával,	s	a	93	napos	iszonyú	magány,	életveszélyes,	háborgó,	viharos	tengeri	út	után	verőfényes	kék	ég	fogadta,	
emberek	ezrei	örültek	érkezésének.
A	seregélyesi	diákok	karácsonyra	írtak	is	„Nándi	bá’-nak”,	melyben	az	üdvözlés	mellett	azt	írták,	mindegy,	hogy	
hányadik	helyen	fut	be,	az	a	lényeg,	hogy	épségben,	egészségben	térjen	haza.	A	gyerekek	a	következő	választ	
kapták,	melynek	nagyon	örültek:	

„Üdvözlöm a gyerekeket és azt üzenem, hogy merjenek nagyokat álmodni, mert mindent meg lehet 
valósítani, ha valaki igazán akarja. A megvalósulás a felkészültségen múlik és nem a pénzen. Ha valaki 
igazán felkészült, majd a pénz is mellé áll.” -ke-

A tizenegyedik kötet
Megjelent	a	seregélyesi	születésű	Imre	Ferenc	had-
mérnök	alezredes,	költő	11.	verses	kötete,	Veled	
vagyok	 címmel.	 Szinte	 hihetetlenül	 termékeny,	
gondolatvilága	szerteágazó,	az	élet	minden	terü-
letéről	képes	verselni.	Különböző	stílusokban	
is	 otthonosan	mozog	 a	most	 84	 éves	 költő.	 
Ez	utolsó	kötetében	az	egyik	legnehezebb,	a	
XIII.	 századi	 szonett	 versírás	 szabályai	 sze-
rint	megírt	versek	találhatók.	

Az	utolsó	két	kötete	kis	notesz-szerű,	mé-
reténél	fogva	kézbe	simuló,	kis	helyen	el-
férő,	amolyan	valódi	útitárs,	mint	ahogyan	
a	2015-ben	megjelent	könyv	címe	is	mondja.

Az	már	csak	a	véletlenek	egybe	esése,	hogy	ez	utóbbi	köny-
vecske	borítóját	annak	a	többszörösen	díjazott	Simon	M.	Veronika	fes-
tőművésznek	a	munkája	díszíti,	akinek	tárlata	jelenleg	látható	az	általá-
nos	iskolában.

Szeretettel köszöntjük a költőt, kívánunk örömteli napokat,  jó egészséget, 
alkotó kedvet, magunknak pedig kellemes olvasást.

-kovács	e.-		

Imre Ferenc:  A babarózsák

Megfürödni	a	kerti	illatokban
április	végén	lehet	igazán!
Virágok	nyílnak	együtt,	s	egymás	után,
bódítanak	este	és	hajnalban.

A	Nap	fényében	csökken	az	illatuk,
de	a	szépségük	szemet	babonáz!
Tulipán	s	nárcisz	élete	magyaráz
szépséget,	kedvességet,	csillagot.

Az	orgona	fürtök	kis	harangjai
édes	illatukat	terítik	reánk,
hogy	ragyogjanak	az	ember	szemei.

A	babarózsák	egymás	kezét	fogják,
huncutkodva	ringnak	az	ágakon
és	lesik,	hogy	mennek	sorban	a	hangyák!

szállító	járműveinkkel	és	batyuinkkal	elindultunk	az	
állomáshoz	 vezető	 úton.	 Búcsúzóul	 a	 vendéglősné	
adott	egy	csomó	főzni	való	krumplit	és	kenyeret	is,	
ami	finom	frissen	sült	volt.	

A	vonat	egy	mozdonyból,	két	csukott	tehervagon-
ból	és	a	végén	egy	személyvagonból	állt.	A	két	te-
hervagon	repülőbombákkal	megrakva,	a	személyko-
csiban	néhány	német	katona	foglalt	helyet.	A	vonat	
felett	diszponáló	német	tiszt	a	saját	felelősségünkre	
megengedte	a	felszállást	és	az	utazást.	Rettenetesen	
veszélyes	volt	számunkra	a	bombákkal	együtt	utazni,	

de	semmi	más	lehetőség	nem	mutatkozott	a	továb-
butazásra.

Tapasztalva	az	orosz	csatarepülők	utóbbi	napokban	
megnövekedett	 harci	 tevékenységét,	 világos	 volt	
előttünk,	hogyha	felülünk	a	vonatra,	a	biztonságunk	
egyenlő	a	nullával.	Mindezek	ellenére	mégis	úgy	ha-
tároztunk,	hogy	felpakolunk	és	elmegyünk	velük.	A	
sok	 és	 jó	 szolgálatot	 tett	 –	még	 otthoni	 –	 szállí-
tóeszközeinket	el	kellett	hagynunk.	Itt	maradtak	az	
állomás	mellett,	a	kerítésen	belül.	

(Folytatása	következik)
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Ne késs jót tenni 
a rászorulóval, ha módod-
ban van, hogy megtedd!

Egy önzetlen iskola…

Az	önzetlenség,	a	segítségnyújtás	egyre	 inkább	kivesző	tulaj-
donsága napjaink em-
berének.	 Rohanó	 vi-
lágunkban	nem	érünk	
rá	foglalkozni	ember-
társaink	 gondjaival,	
bajaival.	Nehéz	sorsú	
emberek	 láttán	 gya-
kori	 a	 lesütött	 szem,	
az	 elfordított	 fej,	 az	
„ő	baja,	 az	ő	problé-
mája”	 gondolkodás,	
vagy	 a	 „csak	 azért	
sem	 veszem	 észre”	
viselkedés.	
			Igen,	ilyen	is	van.	A	
valóság	 azonban	 egy	
kicsit	 más.	 Civilek,	

egyszerű	hétköznapi	emberek,	cégek,	vállalkozások	rengeteg	
önzetlen	segítséget	nyújtanak	rászoruló	embertársainknak.
			E	karitatív	munkából	a	maguk	módján	az	iskolák	is	kiveszik	a	
részüket.	Erre	jó	példa	a	Seregélyesi	Baptista	Általános	Iskola	
is.	Az	elmúlt	években	az	iskola	diákjai,	dolgozói	és	a	szülői	gár-
da	is	példaértékű	munkát	végzett	e	területen.

			Sajnos	egyre	több	az	anyagi	gondokkal	küzdő	család.	Az	isko-
la	számtalan	alkalommal	nyújtott	élelmiszer	és	ruházati	segélyt	
a	nélkülöző	családoknak.	Több	lakásba	sikerült	adományként	
bútorokat	beszerezni	és	eljuttatni.	A	téli	hidegben	sok	család-
nak	1-2	köbméter	tűzifával	is	tudtak	segíteni.	Volt	olyan	család	
is,	akit	a	kilátástalan	helyzetükre	való	tekintettel	a	Pelikán-ház	
Erdei	Iskolában	szállásoltak	el	a	fagyos	téli	hónapokban.	
			Az	iskola	szolgálati	autójával	és	az	alapítványi	kis-busszal	több	
alkalommal	is	segítettek	betegek	vagy	éppen	adományok	szál-
lításában,	ügyes-bajos	hivatali	dolgok	elintézésében.	 Igény	ese-
tén	a	munkanélküli	szülők	részére	gyakran	kerestek	és	találtak	
munkahelyet	is.		Az	erdei	iskolában	több	mint	10	éve	szervez-
nek	ingyenes	tábort	daganatos	gyerekek	részére,	de	volt	már	 

hasonló	 táboruk	
mozgás-,	 látás-	 és	
hallássérült,	 vala-
mint	 halmozottan	
fogyatékos	 gyere-
kek,	 felnőttek	 ré-
szére	 is.	Többször	
szerveztek	 hang-
versenyt,	 templo-
mi	 koncertet	 da-
ganatos	 gyerekek	
gyógykezelésének	támogatására	,	vagy	színházi	előadást	a	HPV	
védőoltások	megvásárlása	céljából.

		Segítségük	határon	túlra	is	elért.	A	Baptista	Szeretetszolgá-
lat	felhívására	rendszeresen	részt	vesznek	az	örökbefogadási	
akciókban.	 Így	segítettek	már	a	cunami	után	két	Sri	 lankai,	a	
földrengést	 követően	 két	 haiti	 kisgyereknek.	 Legutóbb	 több	
mint	negyedmillió	 forint	összegyűjtésével	a	háború	miatt	ár-
ván	maradt	hét	iraki	gyermeket	fogadtak	jelképesen	örökbe.
Rendszeres	résztvevő	a	Szeretetszolgálat	Cipősdoboz	akciójá-
nak	is.	Az	elmúlt	karácsony	alkalmával	nemcsak	hazai	óvodák-
ba	juttattak	el	adományt,	hanem	kárpátaljai	oviba	és	iskolába	is.
	 	A	 torockói	Kis	 Szent	Teréz	Gyermekotthon	 lakói	 részére	
kétszer	is	vittek	tartós	élelmiszert,	ruhát	és	könyveket.	A	se-
regélyesi	 diákok	 számára	 meghatározó	 élmény	 volt,	 amikor	
személyesen	adhatták	át	az	otthon	lakóinak	az	általuk	össze-
gyűjtött	adományt.

	 	 	Legutóbb	a	 leégett	kommandói	 iskola	 részére	 szerveztek	
adománygyűjtést,	melynek	eredményeként	könyveket,	 sport-
szereket	és	 informatikai	eszközöket	 juttattak	el	a	Kárpátok-
ban	 lévő	 településre.	 Jelenleg	 egy	 közös	 pályázat	 keretében	
uniós	források	megszerzésén	fáradoznak,	mely	további	segít-
séget	jelentene	a	szerencsétlenül	járt	iskolának.
			Az	adománygyűjtésben	jelentős	szerepet	vállalnak	a	szülők.	
Több	 alkalommal	 indítottak	 gyűjtési	 akciót	 és	 rendszeresen	
támogatják,	segítik	az	iskola	ilyen	irányú	törekvéseit.	A	szülői	
munkaközösség	aktív	és	lelkes	tagjai	kezelik	azt	az	adomány-
bankot,	melynek	egyre	bővülő	kínálatából	segítik	élelmiszerrel,	
ruhákkal,	bútorokkal	a	rászoruló	családokat.	
			A	karitatív	munkának	a	közvetlen	hasznon	túl	más	hozadé-
ka	is	van.	Remélhetőleg	az	ilyen	környezetben	szocializálódott	
diákokból	a	társadalmi,	emberi	problémák	iránt	érzékeny,	fo-
gékony	felnőttek	válnak,	akik	követik	szüleik,	tanáraik	példáját	
és	a	tőlük	telhető	módon	segítik	rászoruló	embertársaikat.

Fényképalbum  ~ Húsvét
 
Tavasz,	napsütés,	virágok,	Húsvét.	
Ebben	a	témakörben	gondolkodtam,	amikor	
a	Fényképalbum	témáját	keresgéltem.	

Egy	kedves,	bárányos	képre	esett	 a	választá-
som.	Nem	egyszerű	a	fiatal	állatokkal	együtt	
dolgozni.	Mozgékonyak,	pajkosak,	csintalanok.
Ez	a	kis	bárány	 lett	a	mi	pajtásunk	a	fotózás	
során.	Nem	nagyon	akart	egy	helyben	marad-
ni,	ami	érthető	is	részéről.	

Állatos,	gyerekekkel	készült	fotókon	-	ameny-
nyiben	nagyon	mozgékonyak	a	mi	kis	alanyaink	
-	a	rekeszbeállítást	érdemes	f8-on	vagy	felette	
használni.	A	záridőt	én	itt	1/200sec-re	állítot-
tam,	azt	sem	érdemes	1/125öd	alá	állítani.

Sok-sok	vicces	portré	születhet,	legyünk	kitartóak,	megéri!!	A	fénykép	24-70mm-es	objektívvel	készült,		1/200	
sec;			f/8;			ISO	300,	felhős	időben	szűrt	fénynél,		délután	16.30	tájban.	Szép	fényeket!		

                                                                                   
Vörös-Csuta Andrea
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Légy kivétel!
                                                   

 Zsófi története

 Hogy	 miért	 volt	 szüksége	
Zsófinak	 internetes	megerősítés-
re,	azt	nem	tudjuk,	pedig	mindenki	
elmondta	neki	szóban	is	ezerszer,	
hogy	milyen	szép	és	okos	lány.	Jól	
tanult.	Nem	volt	ugyan	kitűnő	és	
a	tanárai	is	tudták,	hogy	több	van	
benne,	 mégis	 szépen	 ellavírozott	
a	 4-es	 5-ös	 osztályzatok	 között.	 
A	 barátnőjét,	 Szandrát,	 rendsze-
resen	 segítette,	 már	 csak	 azért	
is,	mert	ha	a	kislány	készen	volt	a	

leckével,	akkor	elmehettek	fagyizni,	vagy	csak	lófrálni	a	
városban.	Búzaszőke	hosszú	hajával,	és	porcelánhoz	ha-
sonló	bőrével	szöges	ellentéte	volt	a	fekete	hajú,	kreol	
bőrű	 Szandrának,	 de	 ezzel	 ők	 sosem	 törődtek.	A	 suli	
első	osztályától	barátnők	voltak,	és	most	hatodikra	ez	a	
kapcsolat	csak	erősödött.	

Zsófi	karácsonyra	kapta	meg	azt	a	számítógépet,	amit	már	
régen	 kinézett	 magának.	Azonnal	 telepakolta	 csillámos	
matricákkal	és	még	egy	trendi	rózsaszín	bojtot	is	aggatott	
rá,	ami	viccesen	 libegett	akárhányszor	csak	 felnyitotta	a	
fedelet.	A	közösségi	oldalakon	alap	fent	lenni.	Gáz,	ha	va-
laki	kimarad,	vagy	későn	posztol,	hiszen	az	élet	ott	zajlik.	
Zsófi	és	Szandra	szinte	versenyeztek,	és	jobbnál	jobb	ké-
peket	igyekeztek	feltölteni	magukról.	Egyszer	még	Enikő,	
Zsófi	édesanyja	egyik	méregdrága	ruháját	is	felpróbálták	
felváltva,	és	már	repültek	is	a	képek	a	netre.	Enikő	nem	
tudta	meg,	 több	 profiljuk	 is	 volt,	 így	meg	 szinte	 nulla	 a	
lebukás	veszélye.	Nem	találhatja	meg	őket	senki.	

Az	 estélyi	 ruhás	 képre	 folyamatosan	 özönlöttek	 a	 li-
ke-ok.	Sokan	kommenteltek,	és	mindenféle	smiley	érke-
zett,	néha	még	idegenektől	is.	
Peti	akkor	írt	először.	Legalábbis	Szandra	később	így	me-
sélte	el,	amikor	erről	kérdezték	a	rendőrségen.
Zsófit	nagyon	feldobta	a	fotó	által	létrejött	aktivitás,	és	
aznap	még	vacsora	helyett	 is	 inkább	a	 gép	előtt	ült.	A	
számára	ismeretlen	srác	nagyon	megnyerő	volt.	Kedves	
és	szerény,	de	néha	mégis	nagyon	menő	dumájával	azon-
nal	belopta	magát	a	kislány	szívébe.	Rövid	idő	múlva	Peti	
azt	kérte,	hogy	menjenek	át	egy	másik	oldalra,	mert	itt	
„annyira	nagy	a	mozgás”.	Ő	csakis,	és	egyedül	Zsófival	
akar	beszélgetni.	
Gyorsan	 elnavigálta	 a	 kislányt	 arra	 az	 oldalra,	 ahol	
már	 csak	 ketten	 voltak.	 Attól	 a	 péntektől,	 az	 inter-
netes	 „kapcsolatuk”	 úgy	 robogott,	 mint	 a	 pesti	 gyors.	 

Peti	arra	is	megkérte,	hogy	inkább	ne	meséljen	róla	sen-
kinek,	hiszen	–	ahogy	mondta	–	az	előző	kapcsolata	 is	
egy	barátnő	miatt	ment	tönkre,	Zsófit	pedig	igazán	nem	
akarja	elveszíteni.	Ráadásul	lehet,	hogy	Szandra	sem	érte-
né	meg,	hogy	a	lány	most	hanyagolja	a	barátságukat	kicsit.	

Zsófi	megesküdött,	hogy	hallgat,	de	titokban	azért	mégis	
elmondott	egy-két	apróságot.	Szandra	egyszer	látta	a	fiú	
képét	 is.	Helyes,	megnyerő	 arc,	 szőkésbarna	 haj	 és	 szé-
gyenlős,	 huncut	mosoly.	 –	Már	 értem	mit	 eszel	 rajta!	 –	
mondta	vigyorogva	Zsófinak,	aki	hátradobta	a	haját,	mé-
lyen	belenézett	barátnője	szemébe	és	 jelentőségteljesen	
visszamosolygott.	Gyönyörűnek	érezte	magát,	tetszett	az	
érzés,	hogy	egy	 ilyen	srác	non-stop	bókol	neki	és	olyan	
volt,	mintha	már	ezer	éve	ismernék	egymást.	Petivel	bár-
miről	lehetett	beszélni.	Elmesélte	neki,	hogy	mennyire	sze-
ret	kimenni	a	tóhoz,	és	hogy	van	ott	egy	titkos	hely,	amit	
körbevesznek	a	fák.	Beszélt	a	szüleiről,	arról,	hogy	mosta-
nában	sokat	dolgoznak,	és	alig	vannak	otthon.	Elmondta,	
hogy	hová	 járnak	nyaralni,	 hogy	 szeretne	egy	kutyát,	de	
apa	nem	engedi,	mert	tönkreteszi	a	kertet,	és	hogy	anyá-
nak	nem	lehet	több	gyereke,	ő	azért	egyke.	

Petiről	túl	sokat	nem	tudott	meg,	csak	annyit,	hogy	egy	
menő	gimibe	 jár	a	város	másik	végébe.	Azóta	 folyama-
tosan	a	sulinak	az	oldalát	bújta,	kereste	az	osztályképen	
a	 srácot.	Mikor	Petinek	 elmesélte,	 az	 azt	mondta	 neki,	
hogy	hiába	keresgél,	sajnos	pont	beteg	volt	a	fotózáskor.
Két	héttel	később,	sok	száz	gyönyörű	és	szerelmes	üze-
net	után,	a	fiú	végre	randira	hívta.	Zsófi	ezt	írta	sms-ben	
Szandrának:	

„Képzeld ma talizunk!!! Imád és alig várja, hogy láthasson. 
Anyáéknak nem szóltam csak neked, de tartsd a szád pls! Te, 
én olyan, de olyan boldog vagyok! Remélem te is találsz majd 
valakit hamar magadnak! Ha hazaértem írok! EZ ÉLETEM 
LEGJOBB NAPJA!!!!!!”

Zsófi soha nem került elő többé, senki sem tud 
a hollétéről. Szandrát kihallgatta a rendőrség, de 
sajnos kevés információt tudtak meg tőle. 

Peti oldala megszűnt, a képek stock fotók voltak, 
mindent eltüntetett magáról. A szülők immár 
két éve kétségbeesve keresik a lányukat, nem 
tudnak belenyugodni, hogy talán sosem látják őt 
viszont. 

NE	JUSS	ILYEN	SORSRA!		LÉGY	KIVÉTEL!		HASZ-
NÁLD		BIZTONSÁGOSAN	AZ	INTERNETET!

www.saferinternet.hu

A	történet	kitalált,	a	szereplők	a	képzelet	szülöttei.	A	való-
sággal	minden	egyezőség,	a	véletlen	műve.	Azonban	ennek	
a	történetnek	bizonyos	részei	sajnos	mégis	igazak.
Szabó-Takács	Mónika	vagyok,	idén	februárban	vettem	át	a	
településen	a	családsegítői	teendőket,	mint	a	Sárvíz	Szoci-
ális	Szolgáltató	Központ	munkatársa.	Az	elmúlt	rövid	idő	
alatt,	amíg	az	 itteni	esetekkel	 ismerkedtem,	megfogalma-
zódott	bennem	néhány	gondolat	azzal	kapcsolatban,	hogy	
hogyan	 is	szeretném	az	 itteni	 feladatokat	elvégezni,	me-
lyek	azok	az	irányelvek	amik	engem	vezetnek.	

Alapvégzettségemet	tekintve	pedagógus	vagyok,	de	igaz-
ságügyi	mediátor	és	coach	végzettséggel	is	rendelkezem.	
Mindkét	 utóbbi	 képzésen	 olyan	 technikákat	 tanultam	
meg	és	alkalmazok	azóta	is,	amelyek	sokkal	gyorsabbá	és	
eredményesebbé	teszik	a	vitás	vagy	problémás	élethely-
zetek	megoldását.	A	jövőben	ezeken	az	oldalakon	szeret-
nék	megosztani	Önökkel	olyan	történeteket,	megoldási	
sémákat,	 amelyek	 kis	 továbbgondolással	 hozzásegíthet-
nek	bárkit,	hogy	értse,	mi	is	lehet	az	oka	egy-egy	ottho-
ni	 vitának,	munkahelyi	 vagy	párkapcsolati	 problémának.	
Mit	 tegyünk	 felnőttként	 vagy	 gyerekként,	 ha	 bántanak	
minket?	Hol	találunk	segítséget,	ha	meg	akarjuk	védeni	a	
gyermekeinket	a	drogtól,	az	alkoholtól	vagy	a	dohányzás-
tól?	Mi	az	a	mobbing	és	hogyan	lehet	védekezni	ellene?	
Mire	használhatjuk	a	mediációt?	Miért	nem	érezzük,	ha	
szeretnek	 és	miért	 nem	 tudjuk	megfelelően	 kimutatni,	
ha	mi	szeretünk?	Van-e	élet	a	megcsalás	után,	és	mit	te-
gyünk,	ha	velünk	történik	ilyen?	Hogyan	lehet	kizárni	a	
stressz	faktorokat?	Lehet-e	jó	a	stressz?
A	fenti	történet	ugyan	csak	kitalált,	de	amikor	leírtam,	az	
eddigi	munkám	során	tapasztaltakból		merítettem	az	öt-
letet.	Nemrégiben	egy	másik	településen	találkoztam	egy	
olyan	 kislánnyal,	 aki	 a	 külvilággal	 szinte	 egyáltalán	 nem	
kommunikál.	A	családja	 is	nehezen	tudja	vele	felvenni	a	
kapcsolatot,	 mert	 gyakorlatilag	minden	 pillanatban	 egy	
okos-telefont	 bámul,	 és	 az	 életét	 azon	 éli.	 Beszélgetni	
egyáltalán	nem	lehetett	vele,	a	kérdésekre	csak	néha,	és	
akkor	is	igen-el	vagy	nem-el	válaszolt.	Ő	volt	az,	aki	miatt	
most	Zsófi	története	az	első,	amit	Önök	olvashatnak.	
Ezek	a	fiatalok	 szinte	mindannyian	megpróbáltak	kom-
munikálni	 velünk	 így	 vagy	 úgy.	Van	 olyan,	 aki	még	 ovis	

korban	hagyta	el	a	kapcsolatfelvétel	efféle	őskorinak	vélt	
módját,	de	akadt	olyan	 is,	akiből	az	általános	 iskola	 fel-
sőbb	éveire	tűnt	el	ez	a	régi	vágású	szokás.	Amikor	elve-
szítjük	a	gyermekeinkkel	a	kontaktust,	az	olyan,	mintha	
egy	 szakadék	 nyílna	 meg	 közöttünk.	 Ha	 észrevesszük,	
esetleg	még	megállíthatjuk	az	elmélyülését,	de	az	 is	 le-
het,	 hogy	 annyira	 nagyra	 nő,	 hogy	 képtelenek	 leszünk	
átjutni	 a	másikhoz	 a	 túloldalra.	Amikor	 a	 gyerekünktől	
megkérdezzük,	hogy	Mi	volt	az	 iskolában?	és	sokadjára	
is	 azt	 feleli,	 hogy	 Semmi.,	 az	már	 egy	 elég	 konkrét	 jel.	
Néha	nem	akarjuk	 felvállalni	 az	újbóli	konfliktust	 szülő	
beszélgetéseket,	 a	 kényelmetlen	 helyzeteket,	 a	 vitákat	
és	 rábeszéléseket,	 a	 meghallgatásokat	 és	 hallgatásokat.	
Mégis	kell,	hogy	legyen	hozzá	erőnk.	Mert	a	varázslat	a	
kofortzónán	túl	kezdődik.

•	Ezek	vagyunk	mi:	
 sárVíz szociális szolgáltató közpoNt
•	Itt	talál	meg:	Seregélyes, Bethlen Gábor u. 2.
•	Az	időpontok	amikor	személyesen	felkereshet:	
 hétfőn és szerdán: 8-11-ig, csütörtökön:12-15-ig
•	Ezen	a	számon	tud	felhívni:		+36 30 797 1042
•	Ide	tud	e-mail-t	írni:		
 seregelyesicsaladsegito@gmail.com
•	Ebben	tudunk	segíteni:
	 -	tájékoztatást	nyújtunk	a	szociális,	családtámogatási,		
	 társadalombiztosítási	ellátások	formáiról,	
	 az	ellátásokhoz	való	hozzájutás	módjáról,
-	tanácsot	adunk	szociális,	életvezetési,	mentálhigiénés		
	 és	adósságkezelési	ügyekben
-	segítünk	a	szociális,	gyermekjóléti,	gyermekvédelmi		
	 ügyek	vitelében,	és	a	családban	jelentkező	krízis,	
	 működési	zavarok,	konfliktusok	megoldásában
-	rendszeres	szociális	segítő	munkát	biztosítunk	az		
	 ellátott	családok	számára,
-	folyamatosan	figyelemmel	kísérjük	a	településen	
	 élő	gyermekek	szociális	helyzetét,	
	 veszélyeztetettségét,
-	szabadidős	és	közösségi	programokat	szervezünk	
	 a	településen	élő	gyermekek	számára,
-	meghallgatjuk	a	gyermekek	panaszát,	és	annak	
	 orvoslása	érdekében	megtesszük	a	szükséges	
	 intézkedést,
-	segítünk	a	válsághelyzetben	lévő	várandós	anyáknak.
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Így kezdtük az évet 
az Élő Ősz Nyugdíjas 

Klubban
                                                   
	 Január	5-e	volt	az	első	klub	napunk.	Amint	azt	már	decem-
berben	megbeszéltük,	a	téli	időszakra	és	az	útviszonyokra	való	
tekintettel	előbb	kezdtünk.	Megbeszéltük	az	éves	elképzelése-
inket,	mikor	hova	menjünk	kirándulni	és	hogyan	tudunk	eleget	
tenni	a	sok-sok	meghívásnak.	Változatlanul	nagy	öröm	számunk-
ra,	hogy	a	fiatalok	velünk,	mellettünk	vannak.	Sokkal	színesebbé,	
változatosabbá	tudjuk	rendezvényeinket	tenni.	Beszéltünk	az	ez	
évi	munkatervünkről,	melyhez	ötleteket	várunk	tagjainktól.

Január	19.	Ezen	a	napon	néhány	jó	és	egy	szomorú	hír	is	el-
hangzott	Oláhné	Marika	 köszöntője	 után.	 Először	 egyhangú	
döntés	született,	hogy	megyünk	a	KI-MIT-TUD-ra.	A	megyei	
Életet	az	Éveknek	vezetője	 lemondott,	helyette	Greskó	Gá-
borné	megválasztását	helyeselte,	fogadta	el	tagságunk.	Megem-
lékeztünk	a	Magyar	Kultúra	napjáról.	Egy	szomorú	híre	is	volt	
Marikának.	Azok,	 akik	 a	 régebbi	 elnökségben	 tevékenykedő	
Rencz	Gézáné	Évikét	ismerték,	szomorú	szívvel	gondoltak	rá,	
sajnos	meghalt.	Emlékére	gyertyát	gyújtottunk.

Mindjárt	szintén	egy	gyertya	gyújtással	kellett	kezdenünk	a	ja-
nuári	klub	napunkat	is.	A	szőlőhegyi	Aranyeső	Nyugdíjas	Klub	
vezetője	59	éves	korában	itt	hagyott	bennünket.	Nagyon	meg-
rendültünk,	hiszen	olyan	hirtelen	történt	Ambrusné	Marika	el-
vesztése.	Ezt	követően	kezdetét	vette	a	farsang.	Tíz,	maskarás	
vonult	föl:	négy	apáca-lány,	egy	kertész	legény,	egy	aszterix,	Lidi	
néni	az	alvégről,	egy	katona,	egy	hárem	hölgy.	Akik	nem	öltöz-
tek	be,	azok	különféle	feladatokat	kaptak.	Igen	jó	hangulatban	
telt	a	nap,	vidám	tombolázással	zártuk.

Három	havi	születés-	és	névnapi	ünneplésre	került	sor	február	
16-án.	Előtte	még	 azonban	Vogl	 Ferencért	 gyújtottunk	 gyer-
tyát,	aki	hosszú	betegség	után	hagyta	itt	szeretett	édesanyját.	
Erzsi	néni	 sajnos	nem	tud	közénk	 járni,	koránál	és	betegsé-
génél	fogva.	Feri	fiára	fájó	szívvel	emlékezünk,	aki	sok	szép	és	
értékes	fafaragással	ajándékozta	meg	a	falut.
Február	 25-én	 volt	 a	 KI-MIT-TUD?	 Dalkörünk	 a	 Ködmön	 

citera	zenekar	kíséretével	és	Nagy	Imola	vezetésével	olyan	fer-
geteges	sikert	aratott,	hogy	a	zsűri	oklevéllel	 jutalmazta	őket.	
Köszönjük	fáradtságos,	lelkiismeretes	munkájukat.	Korona	si-
kerükre	még	az	is,	hogy	meghívást	kaptak	a	gálára.	

A	„fiúk”	jóvoltából	március	2-án	egy	csodálatos	napot,	a	NŐ-
NAPOT	ünnepelhettük.	Megtiszteltetés	volt	számunkra,	hogy	
Ladányi	László	alpolgármester	úr	is	eljött	hozzánk	köszönteni.	
Minden	hölgy	egy	 gyönyörű	vörös	 rózsát	kapott.	A	klubunk	
férfi	tagjai	pedig	egy-egy	tábla	csokival	kedveskedtek.	Köszön-
jük!	A	„lányok”	sok-sok	finomsággal	kínálták	őket.	Ezt	követő-
en	emlékeztünk	meg	március	15-ről.
Az	 általános	 iskola	 Kaszás	Attila	 halálának	 10.	 évfordulójára	
rendezett	műsort,	ahova	klubunk	tagjai	is	elmentek.	Mint	ven-
dég,	Szarvas	József	 idézte	fel	Attila	életútját,	az	iskolával	való	
kapcsolatát.

Április	8-án	a	Soponyai	Őszi	Napsugár	Nyugdíjas	Klub	meghí-
vására	mentünk	vers-ünnepre	és	dalos	találkozóra.	Dalkörünk,	
a	Ködmön	citerások	és	két	versmondó	szerepelt.	Nagyon	kel-
lemes	délutánt	töltöttünk	náluk.	Minden,	ami	 jó	és	finom,	az	
asztalra	került.	Köszönjük	a	soponyaiaknak	a	meghívást,	a	szép	
napot,	a	kedvességüket,	figyelmességüket	és	a	fergetegesen	jó	
hangulatot.

Nem	sok	időnk	van	unatkozni,	hiszen	Nagyvenyimre	vagyunk	
hivatalosak	szintén	vers	ünnepre.	Megyünk!	Utána	pedig	részt	
veszünk	községünk	általános	iskolája	által	rendezett	Költészet	
Napján.
                                                                                                

Sándorné	Magdi		

Idősek klubja

A	nappali	ellátás	keretében	az	 idősek	számára	–	napközbeni	
tartózkodás,	étkezés,	társas	kapcsolatok,	valamint	az	alapvető	
higiéniai	szükségletek	kielégítése	biztosított.	Az	idősek	klubja	
az	 igénybe	 vevők	 részére	 szociális,	 egészségi	 és	mentális	 ál-
lapotuknak	megfelelően	napi	életritmust	szabályzó,	közösségi	
szolgáltatásokat	 szervez.	A	 klubban	 demens	 (mentálisan	 sé-
rült)	személyek	ellátását	is	biztosítja	az	intézmény,	mely	térí-
tésmentesen	vehető	igénybe.
A	klub	hétköznapokon	8-16	óra	között	tart	nyitva.	Az	önkor-
mányzat	által	biztosított	kisbusz	segítségével	az	intézménybe	
történő	szállítás	is	megoldott.
A	klub	tagjai	2016. év 2. félévében	az	Abai	Idősek	Ottho-
nában	 csere	 programon	 vettek	 részt.	A	 nyár	 folyamán	 egy	
hetes	generációs	néptánc	 tábor	zajlott	 le,	 az	Aprócska	nép-
tánccsoport	tagjai	(20	fő	részvételével)	és	az	Idős	Klubtagok	
körében.	Színes	és	változatos	programok	valósultak	meg,	me-
lyen	a	résztvevő	generációk	élményekben	gazdagon	váltak	el	
egymástól.	Augusztusban,	Komáromban	kirándultak	az	idősek.	
Alternatív	programok	valósultak	meg:	megtekintették	a	mini	
Magyarország	makett	 kiállítást,	 a	 komáromi	 erődben	 tettek	
látogatást,	gyógyfürdőben	fürdőztek,	városi	nevezetességeket	
tekintettek	meg.	Az	idei	évben	szintén	tervezzük	az	Abai	Idő-
sotthonba	 történő	 látogatást,	 ahol	virtuális	városnéző	prog-
ramra	invitáljuk	a	résztvevő	időseket.	Májusban	Sárvár	lesz	az	
úti	cél	egy	egész	napos	kirándulás	keretében.

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Idősek nappali ellátása
8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
Nyitva – hétköznap: 8:00 – 15:30
Személyszállítással érkezés: 9:00, távozás: 14:00

Elérhetőségek:
Adamkó Magdolna klubvezető – 06/30-585-83-01
Intézményi telefon – 06/22-622-056
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	 Halálának	10.	évfordulóján	verses	dél-
utánt	rendezett	községünk	Baptista	Álta-
lános	Iskolája,	melynek	meghívóján	ez	állt:	
„A	csöndben	a	rendbe	szedett	zaj,	a	VERS	
messzire	 hallik.	Tegyünk	 érte,	 hallják	 so-
kan!	Csöndesedjünk	el,	verseljünk	együtt,	
önmagunkért,		egymásért,		Attiláért.”

Március	22-én	zsúfolásig	telt	az	aula,	ahol	
Szarvas	 József	 Jászai	Mari-díjas,	 Érdemes	
Művész,	 Magyarország	 Kiváló	 Művésze	
volt	 a	 vendég.	A	 nagyméretű	 fali	 táblán	
Kaszás	Attila	arcképe	és	egykori	üzenete	
állt:	„Ma	már	meg	kell	harcolni	a	csöndért.	

Örökségünk: Kaszás Attila (1960-2007)

Amikor	az	ember	elfárad,	betelik	a	jóléti	társadalom	által	nyújtott	mámorral,	rájön,	hogy	tulajdonképpen	minden	
zaj.		Akkor	fontossá	válik	a	csönd.”	A	közös	megemlékezésen,	verselésen	a	színművész	nagyszerű	alakját	Szarvas	
József,	a	színész	társ	elevenítette	föl.	Sok	diák,	idősebbek	és	pedagógusok	mondtak	verset,	ezzel	emlékezve	Ka-
szás	Attilára,	akinek	színművészete	„Magyar	Örökség-díjas”.	A	tartalmas,	szép	délutánt	az	iskola	humán	munka-
közössége	szervezte.																																																																																																																														-ke-
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