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nöke, gróf Hadik János kinevezésének 100. évfordulóján. Az eseményen jelen
voltak a leszármazottak,
többek között Hadik Kirsten és fia Hadik Maximilián. Az emléktábla önkormányzatunk külső falán
kapott helyet.
folytatás a 5. oldalon

Önkormányzati hírek
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Seregélyes
M megújult
E G H címere
ÍVÓ
Seregélyes ezen a néven idén már 761 éve fennálló
település, mivel első írásos említése 1258-ban történt
Károly János:
Fejér vármegye története
az (Lásd
1848-49-es
magyar
V. kötet 272.oldal).

forradalom és szabaságharc
A nagyközség
megújult címere a település eredeti,
évfordulójának
1818. évi keltezésű, művészileg is kimagasló, mezővárosi viaszpecsét
lenyomata alapján készült. A peünnepi
megemlékezésére.
csét körirata:
„SEREGÉLYES MEZŐVÁROSSA PECSÉTJE 1818”.

2016.
március 15-én,

17:00 órakor
18:00 órakor

folytatás a 2. oldalon

Ünnepi műsor
a Művelődési Házban
Koszorúzás
az Emlékparkban.

MEGHÍVÓ

Köszöntőt mond:
Horváth Sándor – Seregélyes polgármestere
SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÖNT ÉS KEDVES
Megemlékezik:
CSALÁDJÁT
az Élő-Ősz Nyugdíjas
klub
2019. FEBRUÁR 23-ÁN 20 00 ÓRAKOR
Irodalmi összeállítást:
TARTANDÓ
a Seregélyesi Általános
Iskola diákjainak
előadásában láthatunk.

FARSANGI BÁLUNKRA

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
HELYE: SEREGÉLYES MŰVELŐDÉSI HÁZ

ASZTALFOGLALÁS ÉS IGÉNY SZERINTI
Seregélyes
Nagyközség Polgármesteri Hivatala,
MENÜRENDELÉS SCHAFFER ANIKÓNÁL!
Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa
/TEL: 06-70-770-7555/

SZŐLŐHEGYRE AUTÓBUSZ
INDULÁS: 18:30-KOR
A POSTA ELŐTTI PARKOLÓBÓL!
KITŰNŐ ZENE, TOMBOLA

MINDENKINEK JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁN
AZ ÓVODA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE!
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A kerek pecsétmezőben két búzakalász által közrefogva a
fészkében három fiókáját vérével tápláló pelikán, és felette
egy heraldikai grófi korona látható. A viaszpecsétnyomó
lenyomata fellelhető a Fejér Megyei Levéltárban, például
egy 1825-ban Seregélyesen keltezett okirat alján.

Seregélyes viaszpecsét lenyomatának részlete.
Mivel a település címerében a pelikán motívumnak az 1818as keltezésű pecsét a hiteles történelmi forrása, így annak
címerábrázolása hűen követi a pecséten szereplő pelikán
ábrázolását. Ennél fogva a címerben szereplő pelikán ábrázolása eltér a klasszikus címertan ábrázolástól. A klasszikus
címertanban a pelikánt úgy ábrázolják, hogy a madár szárnyait szimmetrikusan széttárva, begyét szaggatva, kicsorduló veres vércseppjeivel fiókáit táplálja. Ezzel szemben, a fent
említett pecsét nyomán a Seregélyes megújult címerében
(a szemlélő szempontjából nézve) balra forduló pelikán természetes ábrázolású, és repdeső szárnyait nem széttárja,
hanem (a szemlélő szempontjából nézve) jobb felé fordítja.
A pelikán ezen egyedi vonású ábrázolását azért fontos
megemlíteni, mert már a község legrégebbi domborított,
„száraz-papírpecsétjén”, is egy természetes ábrázolású (és
egy nem egy stilizált), fiókáit vérével tápláló pelikán látható, igaz, hogy heraldikailag szabálytalanul, és a mai címertől
eltérően pont fordítva (a szemlélő szempontjából nézve) jobbra forduló pelikán, repdeső szárnyait (a szemlélő
szempontjából nézve) bal felé fordítja.
A keltezés nélküli, domborított papírpecsét körirata: „SEREGÉLES FALU POTSETJE”
Ez a pecsét megtalálható a Fejér Megyei Levéltárban, például
egy 1698-ban keltezett okirat aljára ragasztott szárazpecséten.

Seregélyes egy későbbi viaszpecsét lenyomatán már a mai
címerhez hasonlóan, címertanilag szabályosan (a szemlélő
szempontjából nézve) balra fordul a fiókáit tápláló pelikán,
és repdeső szárnyait e pecséten sem széttárja, hanem (a
szemlélő szempontjából nézve) jobb felé fordítja. A mívesen kidolgozott, keltezés nélküli pecsétnyomó körirata:
„SEREGÉLES FALU POCETI”
Végül a címer hiteles történelmi forrásai között meg kell
még említeni az 1818-as mezővárosi viaszpecsétnél fiatalabb, gumitalpú pecsétnyomó lenyomataként keletkezett
pecsétlenyomatot.
A gumitalpú pecsétnyomó lenyomata viszonylag hűen, bár
nem teljesen pontosan követi a címer forrásául szolgáló
mezővárosi viaszpecsét lenyomat rajzi ábrázolását. A gumipecsét körirata is szó szerint követi a viaszpecsét köriratát:
„SEREGÉLYES MEZŐVÁROSSA PECSÉTJE 1818”.
Mivel e pecsét rajzi ábrázolásának művészi színvonala nem
éri el az 1818-as mezővárosi viaszpecsétet, így nem szolgálhatott a mai címer hiteles forrásául. A gumitalpú pecsét
lenyomata is a Fejér Megyei Levéltárban található, például
egy 1913-ban keltezett okirat alján.

Seregélyes gumitalpú pecsétnyomó lenyomata.

Seregélyes legelső száraz-papírpecsétje.
2. oldal

A Seregélyes címerében szereplő heraldikai pelikán ornitológiai forrása a rózsás gödény (Pelecanus onocrotalus). A madárfaj nevét onnan kapta, hogy a testét fedő fehér tollazat a
párzási időszakban rózsaszín árnyalatot kap. A madár begyén
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látható pirosas színű folt alapjául szolgálhatott a legendának,
hogy „a pelikán saját vérével táplálja fiait”.
A rózsás gödény hazánk egyik legnagyobb, de ma már ritkán látható vízimadara. Korábban folyók, tavak partján fészkelt. Így a Seregélyeshez közeli Velencei-tó, - illetve a tónak
egykori öble, a mai Dinnyési-fertő – partjain is fészkelhetett.
Ennek a jól úszó vízimadárfajnak két méter is lehet a szárnyfesztávolsága. Nagy teste ellenére aránylag könnyűsúlyú
- mivel szárnycsontjaiban és testében levegővel teli, öt pár
légzsák található - ezért nem is képes a víz alá bukni. Testét fehér toll fedi, lába szürke, vagy sárgás-rózsaszín. Hosszú
nyaka és széles, hosszú csőre segítségével halászik. Zsákmányát az alsó csőrkávái között látható, laza, sárgás-rózsaszínes
hártyájú bőrzsákjában tartja. A pelikán, a többi vízimadárhoz
hasonlóan, fiókáit a visszaöklendezett, félig megemésztett,
pépszerűvé vált halakkal táplálja. A „félkész táplálékot” a fiókák a bőrzsákból szedegetik ki.Valószínűleg a fiókák táplálása közben, a lehajtott csőréből a fehér begyére rácsepegő,
pépes táplálék is szülhette a táplálásról szóló téves legendát.
A keresztény teológiában a „kicsinyeit vérével tápláló pelikán” a XII. századtól a legkedveltebb Krisztus-szimbólumok
egyike, Szent Ágoston szerint a szenvedő Jézus jelképe. Így
a keresztény hagyomány a pelikánt eucharisztikus, vagy úrvacsorai szimbólumként tartotta számon, mert a pelikánt
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tápláló, életet adó vérét párhuzamba állította a megváltó
Krisztus kiontott vérével. A madár protestáns egyházaknál
is nagyon kedvelt, a hithű áldozatkészség és az Isten iránti
feltétlen szeretet egyik kifejezője. Látható magyar protestáns úrvacsorai kelyheken, úrasztali kannákon, de katolikus
oltárokon, és keleti keresztény ikonokon is.
A címerpajzs külső dísze egyrészt, egy veres bélésű, nyitott,
kilencágú, (címertani-rangjelző) grófi arany korona a címerpajzs felső szélén látható. A grófi korona hiteles történelmi
forrása a település eredeti, 1818. évi keltezésű, mezővárosi viaszpecsét lenyomata. Ennek kerek pecsétmezejében, a
fészkében három fiókáját vérével tápláló pelikán felett látható ez a korona.
A XVIII. század második és a XIX. század első felében a település látványos fejlődésnek indult: 1735-ben felépült a falu
református temploma, melyet 1792-ben átépítettek. 1801 és
1803 között felépült a katolikus templom, melyet Szent Flórián tiszteletére szenteltek fel. Gróf Zichy Ferenc 1821-ben
klasszicista stílusban felépíttette a seregélyesi kastélyt.A park
közepén álló kastélyt feltehetőleg Pollach Mihály tervezte és
a nagyterem freskóit Pich Ferenc festette. Seregélyes abban az időszakban nyerte el a mezővárosi rangot - a pecsét
keltezése alapján 1818-ban - amikor a birtokos Gróf Zichy
család pártfogása alatt jelentős fejlődésnek indult a település. Tehát a címerpajzs felett látható heraldikai grófi korona
részben a Seregélyest akkoriban birtokló Gróf Zichy családra, részben erre a máig ható történelmi fejlődésre utaló
heraldikai motívum.
Másrészt: a címerpajzsot növényi kartusként jobbról és balról ívesen övező egy-egy búzaszál hiteles történelmi forrása
szintén a település eredeti, 1818. évi keltezésű, mezővárosi
viaszpecsét lenyomata. Seregélyes címerében ez a búza egyrészt utal a település földrajzi fekvésére, mivel a település
a kiváló búzatermő Mezőföld és a Velencei-tó egykori öble,
a Dinnyési-fertő találkozásánál fekszik. Másrészt a búza nagyon közkedvelt a magyar kommunális heraldikában, átvitt
értelemben a bőség és a gazdagság szimbóluma.
Összegezve elmondható, hogy Seregélyes címere mesélő címer, amely hiteles történelmi forrásokra támaszkodva elmeséli a település történelmét és egyben utal földrajzi fekvésére.

Seregélyes gumitalpú pecsétnyomó lenyomata.
A címer alkotója és a fotók készítője: Szászi József - tanár,
Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja.
XXVIII. évfolyam 1. szám 2019. február
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DONI EMLÉKEZÉS

Az 1943. január 12-i doni áttörést és a harcok során
elesettek emlékét felidéző rendezvényen gyertya- és
tűzgyújtással, koszorúzással, emlékbeszédekkel, versekkel és énekekkel emlékeztünk január 11-én, pénteken az I. világháborús emlékműnél. Kezdésként a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI diákja Bodó
Mirjam szavalta el Wass Albert Gyertyaláng című versét, majd Penzer József gyújtotta meg az emlékezés
lángját. Ezt követően Horváth Sándor polgármester úr
tartott megemlékező beszédet, amelyben tisztelgett
a távoli, jeltelen sírokban nyugvó egykori seregélyesiek emléke előtt, akik soha nem térhettek vissza a
Don mellől. Az Élő Ősz nyugdíjas klub képviseletében
Zölei Józsefné verssel, Horváth Dánielné pedig korabeli katonadalokkal emlékezett, majd a helyi katolikus
egyház lelkipásztori munkatársa, Tabi György szólt az
egybegyűltekhez, aki rövid fohászában könyörgött az
elesettek lelki üdvéért. A megemlékezés végén az emlékműnél elhelyezésre kerültek az emlékezés virágai,
koszorúi, mécsesei.
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Reál munkaközösség hírei
A 2018/2019-es tanévben is nagy lendülettel álltunk
neki a munkának.Tanulóink a napi tananyag elsajátítása mellett különböző versenyekre is készültek, eredményesen szerepeltek:
Novemberben 14 tanuló jelentkezett a tiszaroffi iskola 3 fordulós levelezős matematika versenyére. Az
igazán gondolkodtató feladatok megoldása nagy kihívást jelent. Reméljük a tavalyi sikeres szereplés után
idén is többen részt vehetnek majd a döntőn.
Novemberben a Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium matematika versenyén vettünk részt néhány felsős tanulóval. Buza Júlia
(7. a) 3. helyezést ért el, Rétfalvi Norina (7. b) pedig 4.
lett a népes mezőnyben.
Decemberben rendeztük meg Az iskola matematikusa versenyünket, melynek helyezettjei:
5. osztály:
I. Németh Vivien
			
II. Abineri Ákos
6. osztály:
I. Somogyi Richard
			
II. Rauf Ella
7. osztály:
I. Rétfalvi Norina (7. b)
			
II. Pinke Lilla (7. a)
			
III. Buza Júlia (7. a)
8. osztály:
I. Menyhárt Zoé
			
II. Kovács Natália
			
II. Csomor-Németh Lili
Decemberben meghirdetésre került a XI. Bárczi
Gusztáv országos baptista magyar nyelv és matematika feladatmegoldó verseny. Az immár hagyományosnak számító verseny iránt nagy az érdeklődés
a környező megyékből is. Az idei forduló feladatai is
iskolánk honlapjáról tölthetők le. A kétfordulós levelezős verseny végén a legjobban teljesítőket 2019.
március 20-ra várjuk a döntőre, Seregélyesre.
A már hagyományosnak számító Indulj el egy úton!
vetélkedő is kiírásra került Sajtos József igazgató úr
szervezésében. Az idei téma: Budai-hegység, Gerecse, Vértes. Idén is több, mint 180 négytagú csapat
jelentkezett. Még Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből
is érkeztek nevezések. A diákok a feladatok segítségével végigjárhatják az Országos Kéktúra útvonalát.A
három írásbeli forduló után 50 csapat nyer meghívást
a seregélyesi döntőre, melyet a gyerekek az érdekes
feladatok és az értékes nyeremények miatt mindig
nagyon várnak. Az idei évben is sokan támogatják a
verseny megrendezését: Baptista Szeretetszolgálat, a
Magyar Természetjáró Szövetség, a Duna-Ipoly Nemzeti Park, a Pilisi Parkerdő Zrt., a Magyarok a világ
nyolcezresein csapata, a Hazajárók című televíziós
műsor és a Seregélyesi Önkormányzat is.
Bár az első félév is komoly munkával telt, a II. félévben még több programra számíthatunk. A diákok
előtt számos verseny áll, melyeken számot adhatnak
eddig szerzett tudásukról.
Az eddigi eredményekhez gratulálok a diákoknak és
felkészítő tanáraiknak, a továbbiakhoz pedig jó felkészülést és eredményes szereplést kívánok!
Kovácsné Fett Ágnes

4. oldal
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Önkormányzati hírek
folytatás az 1. oldalról

100. évforduló
Ki is volt gróf Hadik János?
(1863-1933)
Hadik János neve az utókor számára elsősorban arról ismert,
hogy személyében tisztelhetjük Magyarország történetének legrövidebb ideig hivatalban lévő miniszterelnökét. A gróf életpályája azonban ennél sokkal gazdagabb, hosszú közéleti pályafutása során számos fontos politikai és társadalmi tisztséget töltött
be, méltán tartozott a 20. század első
évtizedeinek meghatározó államférfiai
közé.
Futaki gróf Hadik János 1863. november 23-án, az Ung vármegyei Pálócon
látta meg a napvilágot, Hadik Béla
(1822–1885) és Barkóczy Ilona (1833–
1887) második fiaként. Szülei Abaúj,
Torna, Ung és Zemplén vármegyékben
kiterjedt birtokokkal rendelkeztek.
Hadik Jánost édesapja katonai pályára
szánta, ami a főnemesi sarjak esetében
a korszakban általánosnak számított.
Kassán érettségizett, majd felvételt
nyert a bécsújhelyi Theresianum Katonai Akadémiára.A tisztképző elvégzése
után, 1884-ben az éppen a Bácskában
állomásozó 10-es huszárokhoz került
hadnagyként. Az ifjú gróf azonban nem
a seregnél képzelte el a jövőjét, néhány
év szolgálat után 1893-ban huszár főhadnagyi rangban leszerelt, és visszavonult a birtokaira gazdálkodni.
A hadsereg elhagyásában szerepet
játszhatott házasságkötése is, amelyre 1893. október 2-án került sor a seregélyesi római katolikus
templomban. A menyasszony, néhai Zichy Sándor (1843–1881)
és Karátsonyi Adrienne (1853–1878) lánya, Zichy Alexandra
(1873–1949) kezének elnyerésével Hadik – a közhiedelemmel
ellentétben – még nem kaphatta meg hozományként a mintegy
4000 katasztrális hold kiterjedésű seregélyesi uradalmat, ugyanis
ekkor még élt Alexandra testvére, Guidó (1876–1897), aki ekkor a nagybirtok egyedüli tulajdonosa volt. Az esketést követően a násznép négyes fogatokon a kastélyba hajtatott, ahol díszes
lakodalmat tartottak.A ceremónián a kiterjedt rokonság mellett
a Fejér megyei arisztokrácia színe java is képviseltette magát.
Az ifjú házasok a vőlegény birtokán, a tornanádaskai kastélyban telepedtek le. Itt érte őket a tragikus hír, hogy Zichy Guidó
1897-ben, édesanyja sírjánál önkezével vetett véget életének. A
seregélyesi uradalom egyetlen örököse Hadik Jánosné Zichy
Alexandra volt, így személyén keresztül a nagybirtok férjére
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szállt. Ettől kezdve Hadik Jánosnak Seregélyes is az otthonává vált. A Hadik-házaspárnak összesen hat gyermeke született,
közülük Amália, Margit, Antal és Béla érte meg a felnőttkort. A
három éves Ilona és a másfél éves Károly 1898-ban ételmérgezésben vesztette életét, az ekkor négy esztendős Amália is életveszélyes állapotba került, de végül szerencsésen felépült.
A gróf politikai tevékenységét Abaúj-Torna vármegye közéletében kezdte, majd 1894-ben meghívást kapott a főrendiházba,
amelynek származásánál fogva örökös tagja volt. Az 1901-es választásokon az abaújszini választókerületben nyert mandátumot
az akkori kormánypárt, a Szabadelvű Párt jelöltjeként. 1904-ben
szakított a szabadelvűekkel, választókerületében 1905-ben és
1906-ban is az Országos Alkotmánypárt képviseletében jutott
mandátumhoz. Az úgynevezett koalíciós kormány idején (1906–
1910) belügyi államtitkári tisztséget töltött be. 1912-től ismét
a főrendiházban politizált, ahol az ellenzék egyik vezéralakjának
számított. 1913-ban megválasztották az újjáalakult Országos Alkotmánypárt elnökének. 1917-ben tárca nélküli miniszterként
vállalta a Közélelmezési Hivatal vezetését. Miniszterségéről

1918 januárjában lemondott, mivel az első világháború okozta
nehéz élelmezési helyzetben nem engedélyezte az Ausztria által
követelt további gabonaszállításokat.
Wekerle Sándor lemondását követően IV. Károly 1918. október
29-én – a közvélemény által várt Károlyi Mihály helyett – miniszterelnöknek nevezte ki. Hivatalát másnap délelőtt tíz órakor vette át, a nap további részében kormányának összeállításával foglalkozott. A feszült politikai helyzetben kabinetje már nem tudta
letenni az esküt, ugyanis tüntetések kezdődtek, amelyek végül az
őszirózsás forradalomba torkoltak. A további konfrontáció elkerülése véget Hadik október 31-én hajnali három órakor lemondott, így miniszterelnöksége mindössze 17 óra hosszan tartott.
A Tanácsköztársaság alatt letartóztatták, és Székesfehérváron
bebörtönözték. Népszerűségéről mindent elmond az a tény,
hogy a seregélyesi uradalom alkalmazottai a falubeli férfiakkal
együtt a fogházhoz vonultak és hangos tiltakozásukra a grófot
kétheti fogság után szabadon engedték.
A kommün bukását követően felhagyott a pártpolitizálással, bár
1919 őszén még felvetődött a neve lehetséges kormányfőként.
A továbbiakban legfőbb célkitűzései között az ország gazdasági
újjáépítése, agrár és a szociális kérdések álltak. Idővel visszatért
a parlamenti politizáláshoz, hogy az elveit hathatósabban tudja
képviselni. Az 1927-ben újraalakuló felsőházba származásánál
fogva ismét bekerült, majd 1933 januárjában a bódvaszilasi választókerületben szoros küzdelemben, párton kívüli ellenzékiként legyőzte a kormánypárti jelöltet, és ismét országgyűlési
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képviselő lett. Politikusként elsősorban a kisgazdák és kisiparosok érdekeit képviselte, amellyel jelentős népszerűséget szerzett köreikben.
A politika mellett a közéleti szerepvállalásai is említésre méltóak,
számos gazdasági és társadalmi egyesületben, szervezetben töltött be vezető tisztséget. A teljesség igénye nélkül elnöki tisztséget töltött be az Országos Közélelmezési Tanácsnál, az Országos
Kivándorlási Hivatalnál, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület közgazdasági és pénzügyi szakosztályán, a Gazdák Országos
Propaganda Szövetségénél, a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézeténél, az Iparosok Országos Központi Szövetkezeténél, az
Országos Erdészeti Egyesületnél, a Dohánytermelők Országos
Egyesületénél, a Herendi Porcelánmanufaktúránál, ezeken kívül a
Magyar Nemzeti Bank főtanácsának is tagja volt. 1927-ben Magyarország képviseletében részt vett genfi világgazdasági kongresszuson, 1928-ban a Népszövetség mellett működő Gazdasági
Tanácsadó Bizottság tagja lett.
Hadik János nem sokkal hetvenedik születésnapját követően,
1933. december 10-én hunyt el. Az általános köztiszteletben álló
grófot az Országház kupolatermében ravatalozták fel, majd nagy
kíséret mellett a főváros által a Kerepesi úti temetőben adományozott díszsírhelyen vettek búcsút tőle. Hadik János hamvai
végül Seregélyesen, a Gróf-temetőben leltek végső nyugalomra,
ahol sírja napjainkban is megtekinthető.

A cica
Ez a kép január egyik zord, hideg napján készült Pallag
Zoltán üzlete előtt. Az odaszegődött kis cicát megsajnálták az eladók, kapott néha szalámi véget, vizet.
És a cicus nem is ment innét tovább. A hidegben ott
kucorgott a sarokban, mígnem kapta ezt a kibélelt
dobozt, amiben néha melegszik, néha a tetején napozik. De a hűsége töretlen. Milyen szívet melengető
látvány az emberi törődés!			
(ke)
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Mi is az a szülői munkaközösség?
A feladatunk és célunk, hogy segítsük a gyerekeket,
a pedagógusokat és az iskolát.
Aki elvállalja ezt a tisztet, annak részt kell vennie
a szülői munkaközösségi üléseken, az ott megbeszéltekről a szülőket a szülői értekezleten tájékoztatnia kell. Segíteni az osztályfőnökök munkáját és
a gyerekeknek szervezett programoknál is aktívan
részt venni. A szülők kéréseit, észrevételeit meghallgatni és továbbítani iskolánk igazgatójának.
Mi ennél is többet vállaltunk!
Külön bált szerveztünk a gyerekeknek Márton-napkor, amelynek a bevételéből készítettük a cipős dobozokat. Bár idén a Márton-napi bál elmaradt az
iskola felújítása miatt, de így is több mint 300 cipős
dobozt töltöttünk meg ajándékokkal!
Az elmaradt Márton-napi bált idén egy húsvéti bállal pótoljuk! Szeptembertől minden második hétvégén készültünk egy általunk szervezett Adventi
szeretetvendégségre, ahol a visszajelzések szerint
felnőttek és gyerekek egyaránt jól szórakoztak.
Az iskola diákjai és az Szm szülők hozzájárulásával
zsíros kenyérrel, süteménnyel; a vendéglő felajánlásával pedig meleg teával és forralt borral láttunk
vendégül minden kedves résztvevőt.
Itt szeretnénk megköszönni minden vállalkozónak,
hogy segítették munkánkat, és tombolával hozzájárultak sikerünkhöz! Köszönjük a fellépőknek, hogy
színesebbé tették műsoraikkal délutánunkat!
Saját szervezésben tartunk évente egyszer mézes-napot, amikor minden gyerkőc kap mézes kenyeret. Megszervezzük a gyereknapot. Mindig valami meglepetéssel kedveskedünk a gyerekeknek.
Volt már fagyi, torta, koncert - az ideit még nem
áruljuk el! Mivel ilyen jó kis csapatunk van, néhány
aktív taggal és jó néhány ember segítségével a tavalyi évben sok rászoruló családon, illetve más falu
lakóin is tudtunk segíteni. Adományokat gyűjtünk,
amit aztán az arra rászorulóknak osztunk szét.
A falu rendezvényein csapatépítő tréningként veszünk részt, hogy minél jobban összekovácsolódjunk, és könnyen tudjunk együtt dolgozni a gyerekekért! Mert mi másért is tennénk: ha nem értük!
Juhász Róbertné - SZM nevében

Községünk gyógyszerésze, dr. Szilágyi Rita is megtisztelte a gyerekeket gyönyörű fuvola játékával.
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Óvodai hírek
Óvodánk nevelési programjában fontos feladatunkként
szerepel az egészséges életmódra nevelés. Ennek keretében, mint minden ősszel, most is nyolc alkalomból álló
úszás tanfolyamot szerveztünk középsős és nagycsoportos ovisainknak. A székesfehérvári Csitáry Uszodában a
Delfin SE oktatói foglalkoztak a kisgyerekekkel, a busszal
való szervezett utaztatás költségeit „Együtt a gyermekekért” alapítványunk biztosította.
Márton napi népi hagyományainkat felelevenítve, november elején Galiba hetet tartottunk. A gyerekek megismerkedtek Márton püspök történetével, a jeles naphoz
kapcsolódó szokásokkal, dalokkal, népi játékokkal. A hét
záró eseménye maga a Galiba nap volt, amikor a csoportok Mártont keresve járták végig az ovit. A keresés során
különféle ügyességi feladatokat oldottak meg a gyerekek,
majd végül a Süni dráma stúdió előadásával zárult a Galiba nap. A programsorozat szervezője a Kézműves és Hagyományőrző Munkaközösségünk volt, melynek vezetője
Hekkel Lászlóné, a megvalósításban óvodánk valamennyi
dolgozója aktívan és lelkesen közreműködött.
Az ősz folyamán fenntartónk jóvoltából az érdeklődő
nagycsoportosainkat két alkalommal vittük gyermekszínházi előadásra Budapestre. A Baptista Szeretetszolgálat által biztosított jegyek száma lehetővé tette, hogy szülők, ill.
testvérek is jöhettek velünk. Első alkalommal a Duna Palotában láttuk a Noir Színház „Csipkerózsa” c. előadását,
majd a Vidám Színpad „Csengő-Bongó királyság” c. zenés
mesejátékát néztük meg. Mindkét színházlátogatás sok élménnyel, gazdagította a résztvevőket.
Idén is voltak már nagycsoportosaink gyermekbérleti
előadáson a székesfehérvári Pelikán teremben, óvodánkban pedig az Eleven Társulat és a Léghajó Színház 2-2 alkalommal tartott előadást a gyerekek nagy örömére.
Munkánk során folyamatosan tapasztaljuk, hogy milyen
nagy szükség van mentális és szakmai megújulásra, képzésre. Ennek érdekében őszi nevelési értekezletünkön Burián
Katalin átfogó előadását hallhattuk az inkluzív nevelésről,
majd Kovács Dániel baptista lelkészünk és felesége Kovács
Gabriella beszéltek a szeretetnyelvekről.
Szülőként és pedagógusként is tapasztaltuk mekkora felelősség az iskolaérettség meghatározása. Nagyon fontos,
hogy kisgyermekük érdekében a családok minél több ismerethez juthassanak ezen a területen. Ezért a nagycsoportos gyerekek szüleinek összevont szülői értekezletet
szerveztünk, ahol Pahocsáné Kovács Orsolya gyógypedagógus tartott mindenki számára érthető, hiteles előadást
az iskolaérettség feltételeiről.
December elején nagycsoportosaink kirándultak a nagykarácsonyi Mikulás Házba, ahol évről évre megújuló
program várja a gyerekeket. A legnagyobb élményt az
jelentette, hogy mindenki személyesen kapott ajándékot
a Mikulástól. Persze ez a találkozás mit sem vont le abból a lelkesedésből, amivel a mi saját Mikulásunkat várták
a gyerekek az oviban dec. 6.-án. Először két krampusz
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érkezett, majd Kovács Kosaras Adrienn és Kissné Hekkel Mónika óvónénik vidám jelenete után énekszóval és
verssel köszöntötték a gyerekek a Mikulást. A hangulatot
Burián Katalin harmonika kísérete fokozta. Minden kisgyerek boldogan vette át ajándékát, természetesen idén
sem kapott senki virgácsot.
Óvoda és iskola együttműködésének szép hagyománya,
hogy a nagycsoportosok meghívást kaptak az alsós Mikulás ünnepségre. A gyerekek és a felnőttek is élvezték az
előadást. Köszönjük.
Községünk rendezvényeinek is aktív résztvevői voltunk.
Településünk Idősek Napi ünnepségén Fabula-Süni Dráma Stúdiónk szerepelt egy verses, zenés népi jelenettel.
Karácsonyra készülve Katica csoportosaink léptek fel az
Adventi Szeretetvendégségben egy kedves zenés, táncos
produkcióval. Az Élő Ősz Nyugdíjas Klub karácsonyi ünnepségén Gyöngyvirág csoportosaink adtak elő betlehemes jelenetet, majd községünk Adventi gyertyagyújtásán
is szerepeltek egy verses, táncos előadással. Burián Katalin
felkérésére, Süni csoportunk idén a Sárbogárdi Református Idősek Otthonában vendégszerepelt. A gyerekek
karácsonyi műsorral és személyes ajándékkal szereztek
örömet az ott élő időseknek.
A gyerekeknek ezek a fellépések pozitív élményt jelentenek, hiszen megmutathatják tudásukat, tehetségüket, átérzik a közös produkció létrehozásának örömét és a sikert.
Felkészítő pedagógusaik Polányi Jánosné, Hekkel Lászlóné,
Vörösné Ács Mária, Kovács Kosaras Adrienn,Vidovics Brigitta és Zölei Józsefné voltak.
Az óvodánkban a karácsonyi délelőtt a közös, meghitt várakozás ünnepi hangulatában telt. A kisgyerekek számára
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az óvónénik karácsonyi kórussal készültek, ezután a Katica csoportosok kedves műsora következett. Az angyalok
csengője az aulába hívta a gyerekeket, ahol a gyönyörű
fa alatt, minden csoport megtalálta az ajándékait és közös énekkel köszöntöttük a karácsonyt. A gyerekek nagy
örömmel próbálták ki az új játékokat.
Idén is részt vettünk a Baptista Szeretetszolgálat Cipősdoboz akciójában. Az oviba belépve jó érzés volt látni, hogy
egyre több a gondosan csomagolt doboz, bennük a gondosan válogatott ajándék. Köszönjük, hogy sok kisgyereknek
szereztek ezzel örömet, karácsonyi meglepetést. Ovinkba
névre szóló cipősdoboz ajándékokat hoztak a Budapesti
Baptista Szakgimnázium és Sportiskola pedagógusai, igazgatójuk és élsportoló tanítványaik. A boldog kisgyerekek
meghitt és megható átadási ünnepségen kapták meg ajándékukat a diákoktól, akikről sugárzott, hogy átérezték: adni
a legnagyobb öröm.
Zölei Józsefné
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Alsós hírek
Idén is megtartottuk hagyományos versenyeinket és programjainkat.
- A 3. és 4. évfolyamosok „J-ly” iskolai helyesírási versenyére nov.
7-én került sor.
Eredményeink:
3. osztály: 1. Alföldi Anna (3. a), 2. Szendrey Virág (3. a), 3. Schweighardt Hanna (3. a), Felkészítőjük: Sajtos Józsefné
4. osztály: 1. Heiter Lotti (4. a), 2. Gyenge Laura (4. b), 3. Kálmán
Flóra (4. b), Felkészítőik: Feketéné Varga Ildikó (4.a) és Fehér Zsuzsanna (4. b)
Az 1. helyezettek részt vettek a megyei versenyen a Munkácsy
Mihály Általános Iskolában, ahol a nívós mezőnyben Alföldi Anna
1. és Heiter Lotti 4. helyezést ért el.

Zárásként Steiner József misszióigazgató osztotta meg velünk
gondolatait, majd eredményhirdetés következett. Minden csapat
oklevéllel, ajándékkal és sok – sok élménnyel tért haza.
- November 28-án, Sárosdon mese- és prózamondó versenyen vett részt néhány tanulónk.
Közülük Hornyák Károly
4.b. osztályos tanuló 3. helyezést ért el, Milák Márk 2.a pedig
Különdíjat nyert el. Felkészítőjük Szigeti Judit és Bubálik László
Ferencné, fejlesztő pedagógusok.
- 12-én délután a németes tanulók Márton-napi lámpás felvonulást tartottak.
- November 22-én délután interaktív Bibliaismereti csapatversenyt tartottunk Buzáné Penzer Anita szervezésében. A Zöldliget
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola,Velence, és iskolánk csapatai vettek idén részt a programon.
A megnyitóra a művelődési házban került sor. Kovács Dániel iskolalelkész Hálaadó szavaihoz kapcsolódóan egy tanulságos kis filmet tekintettünk meg. A megnyitón Maksai Attila református lelkipásztor kedves éneket tanított nekünk.Az együtt töltött játékos
délután az iskolában folytatódott. Sok érdekes feladatot oldottak
meg a gyerekek forgószínpadszerűen, majd kézműves foglalkozás
és uzsonna várt rájuk.
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- Az Adventet igyekeztünk idén is bensőségessé tenni tanulóink számára. Az adventi gyertyagyújtásra minden alkalommal
más – más évfolyam tanítói készültek, tanulóikkal együtt.
- December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás. Délelőtt bekopogott a tantermekbe és megajándékozta a gyerekeket. Majd a
4. osztályosok vidám, kedves műsorát, verseit nézhettük, hallgathattuk meg. Erre a műsorra a nagy csoportos óvodások is eljöttek az óvó nénikkel együtt. Mindenki nagyon jól szórakozott.
Nagyon sok minden történt még tagozatunkban ezeken kívül is.
Most mégis inkább következzen néhány fénykép, amely a vidám
résztvevőkről, lelkes szereplőkről készült!
Lippainé Bihercz Ildikó - munkaközösség-vezető
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A humán munkaközösség tevékenységéről, eredményeiről
Évi 3 alkalommal a székesfehérvári Vörösmarty Színházba
járunk egy tele buszra való gyerekkel, kollégával. Bérletet
vásárolunk. Sok-sok versenyre megyünk, mi is szervezünk,
hozzánk is jönnek a tanulók, tanáraik.
Minden megmérettetésünket házi verseny előzi meg. Helyszűke miatt (mindet nem sorolom fel) csak a továbbjutó
gyerekek nevét írom le!
Az ősz egyik legnagyobb versenye a j-ly megyei tudáspróba 3-8. osztályig.
A székesfehérvári Munkácsy Mihály Általános Iskola immáron 25 éve vállalja föl a versenynek a lebonyolítását. Mi
legalább 2 évtizede járunk erre a versenyre. Mindig szép
eredménnyel térünk haza. DE! Ilyen szépen még soha sem
szerepeltünk.
A hat évfolyamról 5 helyezés! (2018. november 20-án voltunk) 20-25 fő versenyez évfolyamonként az egész megyéből! Kb. 180-220 szót kell helyesen írni, és egy oldalnyi
szövegben pótolni a j-ly-t.
Alföldi Anna 3. a
I. helyezés
				
felkészítő tanár: Sajtos Józsefné
Heiter Lotti 4. a		
IV. helyezés
felkészítő tanár. Feketéné Varga Ildikó
				
Abineri Ákos 5. o.
II. helyezés
				
felkészítő tanár: Szászi Béláné
Kámán Kristóf 6. b
III. helyezés, felkészítő tanár: Demeter Mariana
Vidovics Zoltán 7. a
II. helyezés
				
felkészítő tanár: Szászi Béláné
Tóth Boglárka 8. a
II. helyezés
				
felkészítő tanár: Stanicsek Szilvia
A Simonyi Zsigmond Országos és Kárpát-medencei Helyesírási Verseny területi fordulójáról iskolánkból bejutott
a megyeire:
Abineri Ákos 5. o., felkészítő tanár: Szászi Béláné
Csörgei Lara Fanni 6. b, felkészítő tanár: Demeter Marianna
Buza Júlia 7. a, felkészítő tanár: Szászi Béláné
Pinke Lilla 7. a, felkészítő tanár: Szászi Béláné
Rétfalvi Norina 7. b, felkészítő tanár: Szászi Béláné
Gratulálunk!
A regionális Kazinczy-szépkiejtési verseny 2019. február
13-án lesz Székesfehérváron az István Király Általános Iskolában. A következő diákok jutottak tovább:
Martin Barnabás 5. o., felkészítő tanár: Szászi Béláné
Felföldi Lili Dorka 6. b, felkészítő tanár: Demeter Marianna
Róth Ábel 7. a, felkészítő tanár: Demeter Mariana
Menyhárt Zoé Kitti 8. a, felkészítő tanár: Stanicsek Szilvia
Ady Endre 100 éve halt meg! (1919-2019) A felső tagozatosok irodalmi délutánon emlékeztek meg a nagy költőnkről. Ha nem is 100 verssel, de sok-sok verssel emlékeztünk a XX. század egyik legnagyobb alakjára. A „bátrak”
Ady-könyvjelzőt kaptak. A 8. évfolyam irodalomórán játékos vetélkedővel emlékezett. Ők ősszel tanulták Ady életrajzát, munkásságát.Tanárnőjük, Stanicsek Szilvia szerint nagyon közel állt hozzájuk a költő. Még verset is írtak Adyról.
14. oldal
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8. a
Nagyon érdekes, tudnivalóval teli óra volt a mai,
Érdmindszenten született Ady.
Sok verset olvasni nem káros,
Ady szerint hangos, cifra a város.
Ady sok verse jelkép,
Ady szívében sok nő elfér.
A vándorútra Ady készítette: batyu,
Ne gyalázz meg hát falu!
Ady korában élt a nagy magyar birodalom,
Sok szép dolgot rejt az irodalom.
8. b
A szürkeség és a magány jelképe Ady.
Babits verse sem ma.
A világon bárki elfér,
Ady számunkra egy jelkép.
Az érzések kis világa a falu,
A kis világomat elnyeli a batyu.
A kávézás és a dohányzás káros,
Párizs híres művelt város.
Az iskolában jól telt az irodalom,
Ady által alkotott jelképes birodalom.
Irodalom órai láz
Legyen belőle sok 100!

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

MALACA LETT!
Immár hagyomány, hogy Seregélyesen kugliversennyel
búcsúztatják az esztendőt, így volt ez most szilveszterkor is, melyet 15. alkalommal rendeztek Závotka
Csongor szervezésével. A seregélyesi megmérettetésre ötvenkilencen neveztek az ország minden részéről és volt, aki a határon túlról érkezett a 2018
kuglibajnoka címért. Nemre, korra tekintet nélkül sorakoztak fel a kugliharcosok, melyen Németh Péter
(Seregélyes) örülhetett a fődíjnak, az élő malacnak,
maga mögé utasítva Bálint Károlyt (Székesfehérvár)
és Nyikos Rihárdot (Hantos). A rendezvény fővédnöke ifj. Pudits Béla

Eredményeinkről a következő számban írunk.
Szászi Béláné - munkaközösség vezető
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Megyei megmérettetés
Bár tél van, de a téli hónapok a sportoló gyerekek
számára versenyekkel vannak tele. Közülük is az egyik
legrangosabb eseménysorozat a diákolimpia. Ennek
a megyei állomására került sor ismét a Seregélyesi
Baptista Általános Iskola és AMI tornacsarnokában
a tollaslabdások részvételével. A cél a továbbjutás a
területi, majd pedig az országos diákolimpiai döntőbe,
amit március végén rendeznek meg.
Az influenza miatt a 121 benevezett tanulóból csak
88 vett részt a „B” kategóriás küzdelmekben. Ők
összesen 187 mérkőzést játszottak. Itt szeretném
megköszönni a segítségét a verseny lebonyolításában
Zsuppánné Kucsera Mónikának, Békési Erikának, és
mindazoknak, akik segítettek a terem berendezésében, a mérkőzések levezetésében és a rendrakásban.
Iskolánkból is többen betegség miatt maradtak távol, így csak14 gyermek mérkőzött meg a megye
különböző iskoláiból érkezett gyerekekkel. Közülük
7 fő jutott tovább a február 23-án megrendezendő
területi versenyre, melyet ugyancsak az iskolánkban
rendezünk meg.
A II. korcsoportos fiúknál 2. lett Majdán Zsolt, 3. Vámosi Gergő, míg a lányoknál ebben a korosztályban
aranyérmes. Németh Vivien, bronzérmes. Babay Gréta. A III. korcsoportosoknál Fekete Nóra ugyancsak
a dobogó tetejére állhatott, míg Besze Liliána Hanna
az ezüstérmet vihette haza. A IV. korcsoportban Németh Zsófia nyakában pedig szintén ezüstösen csillogott az érem.
Három I. korcsoportos kisfiú: Pálinkás Zalán a 2.; Závotka Csongor Áron és Biál Zétény a 3. helyen pedig közvetlenül bejutott az országos döntőbe. Nekik
ugyanis nem lesz Komárom-Esztergom megyéből ellenfelük.
Velük együtt az „A” kategóriában versenyző II. korcsoportos Gyenge Laura, Pinke Anna, Sándor Luca, a
IV. korcsoportos Csomor-Németh Lili, Kustán Kata
és Szalai Kíra is bejutott már.
Rajtuk kívül a következő középiskolásainkért is szoríthatunk majd az országos döntőben: Deák Dorináért, Kustán Noémiért és Oláh Barnabásért.
A területi versenyen találkozni fogunk néhány középiskolásunkkal is: Deák Barnabás és Nagy Márton
is elsőként jutott tovább, míg Helbig Nick a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
Reméljük, idén is folytatódik majd az a hagyomány,
hogy érmekkel térünk haza!
Persze, addig még nagyon sok munka vár mindenkire,
hisz a jó eredményeket ingyen nem osztogatják. Mindenért meg kell dolgozni, és annak lesz értéke, amiért
megdolgoztunk.
A szép eredményekhez gratulálok, és jó felkészülést,
kitartó munkát kívánok mindenkinek!
Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelőtanár, tollaslabda edző

16. oldal

XXVIII. évfolyam 1. szám 2019. február

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Pintér László

Emlékeim
1944-45.
(Részlet)

…. Annak ellenére, hogy a
bombázás a nyugalmunkat
kissé megzavarta, még nem jelentette azt, hogy már tovább
is kell mennünk. Az viszont,
amit apuka délelőtt hallott
valahol, már nagyon is felkeltette a figyelmünket, és ismét
a hadi helyzetre irányította. Felröppent ugyanis a hír, hogy az
itt állomásozó magyar tüzéralakulat rövidesen távozik, tovább
megy nyugat felé. Azt is megtudta, hogy az alakulatot délután
négy órakor a falu elemi iskolájának udvarán a falu elöljárói
fogják búcsúztatni.
A magyar tüzéralakulat parancsnoka egy 50 év körüli százados
volt. Parancsnoksága alá tartozott tíznél valamivel több teherautó a lőszer és személyzet szállítására, valamint a 8-9 db ágyú
vontatására. Hozzájuk tartozott még 8 db kétlovas kocsi fogat,
trén-szállító alakulat és a kiszolgáló katonaszemélyzet. Apánk
módot talált arra is, hogy találkozhasson a százados úrral. Elbeszélgetett vele és megtudta, merre, hová mennek, és azt is, hogy
a saját felelősségünkre velük mehetünk Rezi község felé. Délután
négy órára mi is ott voltunk az iskolaudvaron felsorakozott katonaságtól egy kicsit távolabb. A község vezetői röviden elbúcsúztatták az alakulatot, annak vezetője pedig megköszönte a sokféle
élelmiszer-adományt, melyeket a lakosság az ő felhívásukra adott
össze a katonák részére. Végül a parancsnok bejelentette, hogy
az állandósult üzemanyaghiány miatt, felettesei utasítására a falun
kívülre vontatott teherautókat és ágyúkat az induláskor fel fogják
robbantani.
A megmaradt két teherautó a két ágyúval és a trének a nyolc
lovas kocsival indultak tovább. Mi öten, Ács keresztmama, Lujzika,
anyuka, Mancika és én az egyik teherautón kaptunk helyet a katonák között.Apánk pedig az összes csomaggal az egyik lovas kocsin
fog döcögni Rezi felé. Amint a rövid beszédek utolsó szavai elhangzottak, a százados kiadta a parancsot az indulásra és az autók
és ágyúk megsemmisítésére, felrobbantására is. E művelet megtörténtét maga személyesen is ellenőrizte. Ahogy visszatértek
a megsemmisítés helyszínéről, a trének és az utók is elindultak
azonnal a megadott útvonalaikon. Kiderült, hogy a trének egész
más útvonalon, a Keszthelyi hegységen átvágva, köves és erdei
utakon mentek Rezi felé. Miután apukától elbúcsúztunk, a kocsik
nekivágtak az útnak, a bennünket szállító autók is elindultak. Nem
a lovas kocsik nyomán, hanem egyenesen Tapolca felé autóztunk.
Sötét, öreg este volt, mire Tapolca Gyulakeszi felőli városszéléhez
értünk.A hátul is ponyvával borított teherautóból keveset láttunk
ki. Sokat várakozva, lassan araszolva haladtunk előre az elég nagy
forgalomban. Járművek, katonák és tábori csendőrök mindenütt.
A tábori csendőrség lassította, fogta meg a forgalmat, az autókat.
Igazoltatás, parancs ellenőrzés után, kellő útbaigazítással engedték
útjukra a katonákat és járműveiket. Most attól féltünk, hogy észrevesznek bennünket, és leszállítanak az autóról, és azután csak az
Isten a megmondhatója annak, hogyan jutunk el apukához Rezibe. Szerencsénkre nem fedeztek fel bennünket, nem nézték meg
a kocsik hátsó terét. Miután kiértünk Tapolcáról, a katonákkal
együtt fellélegeztünk és megnyugodtunk egy kicsit.
Hogy Tapolcáról végül is merre mentünk, milyen településeket
érintettünk útközben, nem tudom. Jó hosszú autózás után végül is éjfél körül mentünk át Keszthelyen. Kivilágítatlan, teljesen
néptelen volt a város, amerre mentünk. Keszthely szélén, a Rezi
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felé vezető út kezdetén egy hatalmas, malomszerű épület mellett álltunk meg. Fogytán volt az autókban a benzin. Ahhoz sem
volt elegendő, hogy a legközelebbi településig, Cserszegtomajig
el tudjunk jutni. Nem akartak a nyílt úton teljesen kiszáradt
tankkal leállni, inkább a kényszerű várakozásra a város szélét
választották. Hűvös, egyenesen dideregtető éjszaka volt. A hold
most is sütött, de már jócskán fogyóban volt. Halvány selymes
fényénél az épület, amely mellett megálltunk, ódonnak, titokzatosnak, misztikusnak tűnt. (Háború után többször mentünk
át Keszthelyen Hévíz és egyszer Rezi felé, mindig felismertem
ezt az épületet és a helyet, ahol azon az éjjelen megálltunk és
várakoztunk.)
Úgy háromnegyed órai várakozás után, mialatt a katonák cigarettázva beszélgettek az autók mellett az útszélen, végre történt
valami. Egy teherautó berregése hallatszott, és távolról feltűnt
az autó tompított fénye is. A közeledő jármű egy német katonai teherautó volt. Mire mellénk ért, már mindkét teherautónk
mellett csak 2-2 katona maradt, a többiek pillanatok alatt már a
járművek ponyvái alatt lapultak. Az első autó mellett álló katonáink leintették a német teherautót. Az jóhiszeműen, mit sem
sejtve, azonnal meg is állt. A benne ülők készségesen válaszoltak
katonáink „falból” feltett kérdéseire. Mialatt elől elvonták kérdéseikkel a németek figyelmét a katonák, addig a másik kettő
felderítette, hogy van-e tartalék benzinjük. Pillanatok alatt kioldottak két húszliteres marmonkannát tele benzinnel a kocsi
platója alatt levők közül. Miután katonáink a benzinnel eltűntek
az autónk mellett, az elől érdeklődő katonák gyorsan megköszönték a szíves eligazítását a németeknek, és tovább engedték
őket. E kis jól kifundált akció után a mi autóink gazdagabbak lettek 40 liter benzinnel, a németek pedig ennyivel szegényebbek.
Katonáink a lopott benzint betankolták a két autóba, miközben
jókat nevettek a „Fritzek” átverésén, és azután mentünk is tovább Rezi felé. Még éjszaka Rezibe értünk, az éj hátralevő részét
a teherautón bóbiskolva töltöttük el. Reggel, mire kivilágosodott,
az egész éjszakai menetelés, kocsikázás után a trének is megérkeztek apánkkal és csomagjainkkal. Annyira örültünk a viszontlátásnak, apukánknak, hogy még Ács keresztmama is megpuszilta
apukát, kétszer is. A katonák letáboroztak, mi pedig elváltunk
tőlük.Apánk a századosnak mondott hálás köszönetet, és további sok szerencsét kívánt nekik.
Hogy hogyan, hogyan sem, erre már nem emlékszem, de valószínű az országosan közzétett menekült befogadási kötelezettség, vagy a százados úr közbenjárása miatt, a falu egyik
elöljárójánál kaptunk szállást. Ez az elöljáró nem volt más, mint
a falu bírója, aki egyben az itteni leventeparancsnoki tisztet is
betöltötte, tehát tekintélyes ember volt. Apánkhoz hasonló
korú, 55 év körüli, magas, bajuszos, szép szál ember volt. Igazi
hazafias, magyar érzelmekkel teli hazánk fia, akit - mint ahogyan
később jobban megismertük -, munkájában, cselekedeteiben is
ezek az érzelmek vezéreltek.
Mi is és a trének is fáradtan, éhesen érkeztünk a faluba. A lovas
kocsin a csomagok hiánytalanul, érintetlenül mind megvoltak.
Azok lepakolása után ismét felmálházva, lassan elindultunk új
szálláshelyünk felé.A ház, amelyben a községi bíró, a felesége és a
menye lakott, a falu főutcáján állott, remek kilátással az utca többi részére. A minden hivalkodás nélküli ápolt külsejével, udvarával, méltó hajléka volt a falu rangsorban második emberének és
családjának. A megismerkedés és elszállásolás után hamarosan
megterítettek, és mindenféle finomsággal telerakták az asztalt
előttünk. Volt ott disznósajt, kolbász, szalonna, puhakenyér, tej
és aludttej, alma és bor is. Lakoma közben és után szüleinknek
mindent el kellett mesélni az otthon történtekről, az átélt eseményekről és menekülésünk izgalmairól. Házigazdáink mindent
tudni akartak a ruszki katonákról, azok viselkedéséről és viselt
dolgaikról, a civil lakossággal szembeni bűntetteikről.
(Folytatása következik)
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ADVENTI ALKALMAINK
Hagyományt teremtettünk azzal, hogy évek óta, a karácsony előtti
négy adventi vasárnapon Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
az egyházakkal karöltve együtt, közösen, lelkiekben is készül az
ünnepre. 2018-ban sem volt ez máshogy! A művelődési ház aulája
szinte zsúfoltságig megtelt mind a négy alkalommal.
Elsőként Révész Lajos baptista lelkipásztor lobbantotta lángra az
első gyertyát, majd Kovács Dániel lelkész, Isten igéjével nyitotta
meg az estét. Versekkel, hangszeres énekekkel készültek az általános iskola tanulói is. A második gyertyát a római katolikus egyház
plébánosa, Szabó István gyújtotta meg, majd szolgált Isten igéjével,

melyet a legkisebb korcsoport, az óvodások műsora színesített. A
harmadik gyertyát, Maksai Attila református lelkész élesztette lángra, aki a karácsony lélekben való felkészüléséről, a várakozás, és
az Úr eljöveteléről beszélt. A református hittanosok Istent dicsőítő versekkel, énekekkel színesítették az estét. A negyedik gyertya
meggyújtására, december 21-én, pénteken került sor. Horváth Sándor polgármester úr gyújtotta meg az utolsó gyertyát, majd tartotta meg ünnepi köszöntőjét. Műsorral a helyi civil szervezetek tagjai
készültek. A gyertyagyújtások utáni meghitt vendéglátást mind a
négy alkalommal az Önkormányzatunk biztosította. Bizonyítékul
szolgált, hogy szükség van ezen alkalmakra, hiszen az ide ellátogató
vendégek örömteli, szíves beszélgetéseket alakítottak ki, együtt, közösen készülve az ünnepre.
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Az „Élő Ősz” Nyugdíjas Klub
eseményei
Mi történt az elmúlt időszakban: azaz az év utolsó hónapjaiban?
Október 25-én gyertyagyújtással megemlékeztünk az
1956-os hőseinkre. Röviden áttekintettük az akkori eseményeket.
A közelgő Mindenszentek és a Halottak Napja alkalmából a gyertyák fénye mellett verssel emlékeztünk meghalt klubtársainkra, valamint családtagjainkra és szeretteinkre.
November 8-án férfi
napot
tartottunk.
Köszöntöttük férfi
klubtagjainkat, 7 főből
5-en vettek részt.Voltak meghívott vendégeink is: Horváth
Sándor polgármester,
Nagy István megbízott művelődési ház
vezető, Penzer József
„segítőnk”. Ladányi
László alpolgármester nem tudott részt
venni. Mindnyájukat
nagy szeretettel köszöntöttük. Először B. Radó Lili: Szeretünk c versével ( A férfi dicsérete) köszöntem meg,
hogy eljöttek hozzánk, majd elénekeltünk egy átköltött
dalt. Csekély ajándék átadása után alkalomhoz illő módon következett a vendéglátás és egy jó beszélgetés.
November 17-én jeles esemény volt számunkra:
Budapesten a XII. Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjén felnőtt kategóriában
Vass Lajos Kiemelt Nívódíj fokozatot ért el dalkörünk
a „Ködmön”Citera zenekar kíséretével és Nagy Imola
tanárnő vezetésével.
Hingyiné Marika szervezte az odajutást. A klubtagok közül többen elkísértük őket. Büszkék vagyunk az óriási
sikerre. Ők nem kis áldozatot hoznak, (hoztak) hogy
mindezt elérjék.
A verseny utáni próbanapon polgármester úrral megköszöntük és elismerésünket fejeztük ki mindnyájuk munkájáért. Bízunk benne, hogy a jövőben
is ilyen örömöket
szereznek
nekünk,
amihez kitartást és jó
egészséget kívánunk.
November 22 én
Nagy László tanár úr
halálának 5. évfordulójára emlékeztünk
mécses gyújtással és
rövid kis verssel.
Szomorú
szívvel
emlékeztünk és búcsúztunk volt klubtársunktól Ambrus
XXVIII. évfolyam 1. szám 2019. február
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Györgyné Jolikától.
December 6. Feldíszítettük a klub karácsonyfáját, megbeszéltük a felkészülést a karácsonyi ünnepségre, elosztottuk a feladatokat.
December 11-én az aulában feldíszítettük a ház karácsonyfáját.( Osváth Feri bácsi rakta fel a csúcs díszeit).
Ajándékokat csomagoltunk.
December 13: karácsonyi ünnepséggel zártuk az évet. Vendégeket hívtunk, köztük a Szőlőhegyi nyugdíjas klub tagjait is.
Örömmel fogadtuk, hogy felkérésemre az idei évben is vállalta Kosaras Istvánné az óvoda intézmény vezetője, hogy lelkes kis csoportjukkal emelik ünnepségünk fényét. Gyönyörű
volt! Köszönet a felkészítő óvó néniknek és segítőiknek.

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Meg kell említenem, hogy minden hónap utolsó klubnapján virággal köszöntjük (Kaltanekker Misi a köszöntő) a
névnapjukat és születésnapjukat ünneplőket.
A község valamennyi rendezvényén részt vettünk, képviseltük klubunkat.
Továbbra is szeretettel várjuk nyugdíjas társaink jelentkezését.
Kiss Gyuláné klubvezető

Hálásan köszönjük Kissné Hekkel Mónikának és lelkes csapatának a csodálatos műsorukat.
Klubunk tagjai is készültek: dalkörünk
a „Ködmön” citerazenekar kíséretével,
Orosz Istvánné karácsonyi meglepetéssel, Horváth Dánielné karácsonyi énekkel, Kiss Gyuláné klubvezető a műsort
Kosztolányi Dezső versének idézetével
nyitotta meg, majd Ady Endre Karácsonyi rege c. versével zárta.
Hatalmas csoki tortát kaptunk, melyet
Kissné Hekkel Mónika és Nagy István
adott át. Végül mindenkit szeretettel
invitáltunk a „svéd” asztalra tett finomságok fogyasztására.

22. oldal

XXVIII. évfolyam 1. szám 2019. február

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

„Élő Ősz” Nyugdíjas Klub
KÉPEKBEN
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DARTS HÍREK
2018. december 22-én
páros dartsverseny került
megrendezésre a Művelődési Ház aulájában, közel
negyven csapat részvételével. Az egész napot jó
hangulat, baráti beszélgetés jellemezte, melyhez
nagyban hozzájárult a finom forraltbor és ebéd,
melyért köszönet Csonkáné Kapitány Mariannak.
Az eredmények az alábbiak:
1. Molnár István – Kisa Zsolt
2. Tóth Tamás – Holtz Csaba
3. Ladányi Norbert – Csonka Ferenc
A 2017-es évhez hasonlóan 2018-ban is nagy
sikerrel került megrendezésre december 30án az óévbúcsúztató dartsverseny. Hatvanhárom fő részvételével indult a nap, mely az éves
DartSereg versenyek összesített eredményeinek kihirdetésével, a díjak átadásával vette
kezdetét. Ennek eredményei a következők:
1. Csonka Ferenc
2-3. Németh László és Ladányi Norbert
Díjaik személyre szabott tárgynyeremények
voltak, de itt ki kell emelni az elsőnek járó
bajnoki gyűrűt, melyet innentől kezdve minden év decemberében átadunk a legjobban
teljesítőnek, illetve az óévbúcsúztató verseny
győztesének. A gála az alábbi eredményekkel
zárult:
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1. Czigányik Péter (Sóskút)
2. Varga Imre (Kincsesbánya)
3. Ladányi Norbert (Seregélyes)
Legjobb női játékos: Adorján Erika
A versenyek a 2019-es évben is folytatódnak,
melynek időpontjai a rendezvénynaptárban
megtalálhatóak, melyre minden érdeklődőt
nemtől, kortól függetlenül szeretettel várunk!
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Hírek az Eötvösből
Decemberben tartottuk iskolánk szalagtűző ünnepségét a seregélyesi művelődési házban, amelyen ezúttal 66 szakmai, érettségi és technikusi
vizsgára készülő tanulónk ruhájára kerültek fel
az emlékszalagok. A ceremóniát követően a négy
végzős osztály vidám műsorral lepte meg a néző-

téren ülő tanárokat, szülőket, meghívott vendégeket. Szem nem maradt szárazon az örömkön�nyektől.
A levelezős diákok szalagavatójára december 22én került sor.
Előtte egy nappal, december 21-én – szintén a
művelődési házban – karácsonyi ünnepségünk
alkalmával a kollégisták adtak elő egy kedves jelenetet, melyet Zajácz Zoltán és Heiter Tamás
kollégiumi nevelők írtak és vittek színre. Ekkor
adtuk át az első félév tanulmányi versenyeinek
díjait is.
A következő félévben is jelentős események
gazdagítják majd iskolai életünket. Áprilisban
kerül sor intézményünk hatvan éves fennállásának megünneplésére. Májusban pedig a sikeres
Határtalanul! pályázat keretében egy-egy hetes
diákcsereprogramot valósítunk meg a galántai
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(Szlovákia) testvériskolánkkal közösen.
Iskolánk alapítványa jóvoltából januárban kilencven tanulónk utazhat Budapestre, hogy ingyenesen vegyen részt az AgroMash Expón. Ezúton
mondunk köszönetet Paudits Bélának, alapítványunk elnökének és Kaszás Ágnes alapítványi
ügyintézőnek. S egyúttal minden olyan seregélyesi vállalkozónak és magánszemélynek is, aki
bármilyen anyagi hozzájárulással vagy személyi
jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogatta
intézményünk alapítványát. Kérjük, hogy a továbbiakban is segítsék munkánk sikerét.
Alapítványunk neve: Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola Tanulóiért Alapítvány
Alapítványunk adószáma: 18487576-1-07
Szokolné Szecső Tímea - tagintézmény-vezető
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Kolbásztöltő és böllér verseny
Január 9-én kora reggel már messziről ínycsiklandó
illatok áradtak a művelődési ház udvara felől. Nem véletlen, ismét megrendezték ezt a téli versenyt, melyre
az idén meglepően sok -22 csapat – jelentkezett.Amíg
készültek a finomságok, az udvar, a sátrak is megteltek
vendégekkel. Kellemes, baráti beszélgetések zajlanak
ilyenkor, de a jó hangulat mulatásra, táncra is csábított többeket. Délben finom, forró húsleves, pecsenye,
hurka, kolbász várta a megéhezett vendégsereget. Ez
idő alatt kóstolt és értékelt a zsűri. Nem volt könnyű
dolga, huszonkét ízből kellett kiválasztania a legfinomabb kolbászt.
Az eredmény: I. Farkas István - Varga Gábor
II. Nyerő nyelők csapata
III. Ihász Béla
A böllérverseny győztese: az önkormányzat csapata,
második: a Zsetnyai család. (ke)
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Megújult a vezetés
Megújult vezetés a seregélyesi futbal élén, ifj.
Paudits Béla lett az elnök ,majd további tagokkal bővült az elnökség, Závotka Csongor, Rapai
István, Dezső Péter, és Hamburger Patrik. A Seregélyes SC labdarúgó szakosztálya a jövőben
két fontos alapelvet tűzött ki magaelé. Egyrészt,
hogy biztosítsa a gyermeksport, az utánpótlás
méltó sportolási körülményeit, így lehetővé
téve minél több up.csapat sportolását, versenyeztetését, minőségi edzői háttérrel. Másrészt,
hogy seregélyesi vagy seregélyesi kötődésű labdarúgókat visszacsábítsuk a környező települések csapataiból. Kérjük a szülőket, biztassák
gyermeküket és jelentkezzenek a seregélyesi
utánpótlás csapatokban 6 éves kortól, részletes
tájékoztatást a 06 204603331 telefonszámon .
Csak a komoly munka hozza meg az eredményt,
melyre településünk csapata már igazán rászolgálna!!!
Závotka Csongor

Tavasz a télben
Az enyhe tél becsapott állatot, virágot.
A házunk előtt sárga téltemetőket látok.
A bókoló hóvirág a lágy, tavaszias szélben,
fejét ingatja, mintha csak harangozna éppen.
A lila krókusz is kidugta a fejét,
a kék ibolya kinyitotta kelyhét.
Virágba borult a sárga aranyeső,
rügyeit fakasztja az aranyvessző.
A nárciszok, jácintok vígan nyújtózkodnak,
bimbóik duzzadnak, már-már kipattannak.
Rovarok ébrednek, kibontják szárnyukat,
s falakra kiülve élvezik a napsugarat.
A széncinegék vidám dalba fognak,
olyan, mint tavasszal, mikor udvarolnak.
Még a rigók is vidáman fütyülnek,
s nem látják a közelgő sötét felhőket.
Hópihék hullanak, szállingóznak szépen,
betakarva a korai tavaszt erdőn, mezőn, réten.
Búsan lehorgasztja fejét a hóvirág,
miért is csapta be ez a fura világ?
			

Karkóné Lukácsy Marianna

MIKULÁSNAP
December 8-án, Szőlőhegyen Mikulásnapot tartottunk. 13 órai kezdettel egy igencsak
mozgalmas délutánra vártuk a gyermekeket, felnőtteket egyaránt. A színes programoknak a Szőlőhegyi Tornaterem adott otthont. Kézműves foglalkozásra, játékos versenyekre, táncra vártak mindenkit, akiket szívesen kínáltak forró teával, szendviccsel, süteménnyel.A gyermekek vidáman vehették birtokba a játszósarkot, a színpadon boldogan
szerepeltek, mondták el tanult verseiket, énekeiket, melyet a közönség nagy tapssal
jutalmazott. De a taps mellé ajándék is járt. Ezen a délutánon készíthettek maguknak
karácsonyi díszeket, ajándéktárgyakat is. A program fénypontja a Bergengóc Zenegóc
együttes megérkezése volt, akik egy zenés, játékos előadást mutattak be Micimackó,
Tesz-veszváros, és sok más ismert gyermekhős segítőiként. A Mikulás megérkezése
nagy örömükre szolgált a kicsiknek. A jó hangulat, zene, játék beszélgetés késő estig
tartott. Köszönet érte minden segítőnek, támogatónak és résztvevőnek.
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Összefoglaló a községi Vöröskereszt 2018 évi munkájáról
Élelmiszer-gyűjtés, adományok

A székesfehérvári AUCHAN és nagy TESCO Áruházakban fogadhattuk karácsony előtt az adományokat.
A 4 nap alatt 554.500 kg tartós élelmiszert sikerült gyűjteni. Ez
úton is HÁLÁS KÖSZÖNET minden ADOMÁNYOZÓNAK!
Az adományok kiosztását karácsony előtti napokban oldottuk meg, Seregélyes, Szőlőhegy, Elza-major, János-major területeken. A rászorultságot Az önkormányzatnál, a Családsegítő
Szolgálatnál, a Karitásznál, a védőnőknél, a gondozó központnál nyilvántartott személyek, családok, valamint lakossági jelzés
alapján állapítottuk meg és állítottuk össze a személyre szabott
csomagokat. Reméljük munkánkkal sok örömet tudtunk szerezni községünk rászorulóinak.
Az élelmiszer adományok gyűjtésében segítségünkre voltak: a gondozó központ dolgozói: Adamkó Magdolna, Szabó Éva, Bozai Brigitta, Horváth Jánosné Erika ( ők ezt a
pihenő napjuk terhére vállalták), valamint Scheffer Anikó, Juhász
Ferencné, Kovács Lászlóné, Szűcs Anita, Mohari Istvánné, Mohari Andrea. A csomagok eljuttatásában az ő segítségük mellett
az önkormányzat KFT-jének dolgozói, valamint a védőnők is
részt vettek.
Ös�szesen 110 db. csomagot juttatunk el a rászorulóknak.
Mindenkinek NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM a segítséget.
Decemberben több zsák ruha adományt kaptunk a megyei Vöröskereszt raktárából, amiből 2019.januártól lehet bárkinek válogatni a Bethlen Gábor utca 2 sz. gondozó központ raktárában.

A tavalyi év munkájáról
Tekintettel arra, hogy az év folyamán többször is beszámoltunk
tevékenységünkről, így itt most csak megemlíteném, hogy a községi rendezvények legtöbbjén folyamatosan részt veszünk, szűrő, játszó, vetélkedő programokkal, a gyermekek és a részt vevők örömére. Természetesen a jövőben is fel vagyunk készülve
a kihívásokra, mert szeretnénk, ha minél többen vennék igénybe
programjainkat. Nagyon jól sikerült az egészség nap is annak
ellenére, hogy nem tudtunk minden programot megvalósítani. A
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szűréseken 30 fő vett részt, 70 szűrést végeztünk, az állapot felmérésen 22-en vettek részt, a többi kényeztető programunkat
is folyamatosan vették igénybe. Külön köszönet minden résztvevőnek, kezelőnek.A sajt, és méz vásárnak is keletje volt, remek
bemutatót tartott az AQUA FITTNES CSAPAT, mely csatlakozott a GYMSTIC bemutatóhoz is. REMEK volt!!!. Nagyon örültünk, hogy sokan részt tudtak venni a rendezvényen. Remélem
az idén is MINDENKIVEL ismét találkozhatunk! Nagyon szeretném, ha 2019 tavaszán (áprilisban) Szőlőhegyen is megszervezhetnénk az EGÉSZSÉG NAPOT ugyan úgy, mint itt bent. Ebben
persze nagyon kérem természetesen a SZŐLŐHEGYI lakosok,
gyermekek segítségét is. Csináljunk egy jó BULIT ott is, ne csak
a szüreti mulatságkor.
Szeptemberben a hegyi napokon 51 szűrést végeztünk, melyet
28 fő vett igénybe. Az eredményben volt 3-4 „ KIUGRÓAN”
magas eltérés, őket figyelmeztettük és orvoshoz küldtük.

VÉRADÁS
Tavaly a márciusi véradásra 51-en jelentkeztek, 49-en adhattak vért. Júniusban 62 jelentkezőből 59-en, októberben pedig
harmincnyolcból 36-an adhattak. Így összesen 144 sikeres életmentő vért tudtunk levenni.
2018. 06. 30-án hosszú évek óta először köszöntöttük és ünnepeltük kitartó véradóinkat. Nagy örömünkre szolgált, hogy
elfogadták a meghívásunkat és részt vettek az ünnepségen, az
azt követő vendéglátáson.
Az önkormányzat Emlék Plakettjével
kitüntetett véradók: 50 alkalomnál többször adott: Agócs Mihály
(77-szeres) Berényiné Zombor Erzsébet (51-szeres), Csizmadia János (89-szeres), Gelencsér István
(60-szoros), Győri Géza (55-szeres), Győri Mihály (50-szeres), Kenderes László (58-szoros).
A 35 alkalom feletti véradókat oklevéllel és ajándékkal köszöntöttük.
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Ez úton is hálás köszönet minden véradónak, és továbbra is várjuk a 18. életévet betöltött fiatalokat és minden más korosztályt
is véradóink sorában. A VÉRADÁS egy remek alkalom olyan
SZŰRÉSEK elvégzésére is, amely máshol nincs.

ELŐRE JELZÉS 2019 ÉVRE
Továbbra is csatlakozunk a községi programokhoz. Áprilisban
egészség nap Szőlőhegyen, júliusban szeretnénk egy átfogó,
vöröskeresztes napot tartani községünk lakói számára, ahol az
elsősegélynyújtásé és az ehhez kapcsolódó feladatoké lenne a
főszerep.
Adomány-gyűjtés: folyamatosan fogadunk felajánlásokat a Bethlen Gábor utcai gondozó központban, hétköznapokon 9 órától
15 óráig.
Közúti elsősegélynyújtó tanfolyamok tartása is folyamatos. Bejelentkezni: Mohari Istvánné T: 30 972-4228 számon lehet.
A tanfolyam díja: 10. 000 (tízezer Ft), mely az első órán fizetendő.
A
vizsgadíj: 8.200 (nyolcezer kettőszáz Ft), mely a vizsga helyszínén
fizetendő.
Mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinkre.
Szeretettel: Mohari Istvánné
A Községi Vöröskereszt Alapszervezet elnöke

ÖKUMENIKUS IMAHÉT
2019. január 23-24-25-én a Krisztus-hívők egységéért tartottunk Ökumenikus imahetet, melyhez Seregélyes mindhárom egyházközössége csatlakozott. Idén Indonéz keresztény testvérek által összeállított anyag fő témája, mely így
hangzik: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…”
(MTörv/5Móz16;18-20) volt.
23-án szerdán, Seregélyesen, a római katolikus templomban, Kovács Dániel baptista lelkész hirdetett igét, melynek
alapigéje: „… érjétek be azzal, amitek van…” (Zsidókhoz
írt levél 13,5). A Bibliaolvasás fő témája: Buzdítás szeretetre és tiszta életre (Zsidókhoz írt levél 13,1-5). 24-én
csütörtökön, Seregélyesen, szintén a római katolikus templomban, Maksai Attila református lelkész szolgált, ahol az
alapige: Azért küldött, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, (Lukács 4,18) illetve Bibliaolvasásának fő témája: A csaló kereskedők ítélete (Ámosz 8,4-8) volt. 25-én
pénteken, pedig a Seregélyes-Szőlőhegyi református templomban Szabó István római katolikus plébános hirdette az
igét. Ezen estén az alapige: „Seregek Ura a neve!” (Jeremiás
10,16), a Bibliaolvasás témája pedig: Isten és a bálványok
(Jeremiás 10,12-16) volt. Minden alkalom a közös énektanulással és a szeretetvendégséggel zárult. Istennek hála
-ha az alkalmak látogatottsága bizonyára kismértékben ha
csökkent is – de ugyanakkor lélekben felemelő együttléteknek lehettünk részesei.

Rajzos siker
A herendi Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskola
rajzpályázatának ünnepélyes díjkiosztójára 2018. december 3-án délután volt.
Nagyon sok iskola küldte be a gyerekek munkáit,
közöttük a Seregélyesi Baptista Általános Iskola és
AMI is. Iskolánkból 4 rajz, illetve festmény vett részt
a megmérettetésen. Közülük Fekete Nóra 7. b osztályos tanuló óriás szitakötőt ábrázoló festménye 2.
helyezett lett, míg Németh Zsófia különdíjat kapott.
Ő ugyancsak az óriás szitakötőt festette meg. Mindketten egy-egy csodaszép, a Porcelán Manufaktúrában
kézzel festett bögrét vihettek haza, valamint egy-egy
személyre szóló belépőt is kaptak a manufaktúrába.
Nóra pedig még az osztályának szóló csoportos belépőt is nyert a díjazott munkájával.
A másik két rajzot beküldő kisfiú, Tury-Nagy Bercel
2. osztályos és Zsoldos Krisztián Zoltán 5. osztályos
tanuló egy-egy dicsérő oklevélben részesült.
A díjkiosztó után megtekinthettük ezt a csodálatosan
szép és családiasan barátságos iskolát, ami valószínűleg az ország legkisebb középiskolája. A tájékoztató
során szeretettel invitálták a rajzolni, festeni szerető,
ügyes kezű gyerekeket, és biztos életpálya lehetőségét villantották fel.
Karkóné Lukácsy Marianna
rajztanár
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Idősek segítése Seregélyesen
Seregélyes településen 2014. július 1-től a Sárvíz Szociális
Szolgáltató Központ látja el az idősek részére nyújtott kötelező szociális alapszolgáltatásokat. Akinek már volt vagy
van beteg, illetve teljes körű ellátásra szoruló hozzátartozója a családban, ők tudják, hogy nagy könnyebbséget jelent,
ha szakképzett gondozó-ápoló személyek segítik hozzátartozójukat saját lakókörnyezetükben. Az idős családtagokról
való gondoskodás, munka mellett nehezen oldható meg
különösen, ha az idős ember nem él egy háztartásban a
fiatalokkal. Ezekben az esetekben a Házi gondozó Szolgálat segítsége lehet a megnyugtató megoldás. Az idősellátás
keretein belül a következő gondozási formák szerepelnek.

Házi segítségnyújtás

A házi segítség nyújtás során a szolgáltatást igénybe vevők részére a saját lakókörnyezetükben nyújtanak ellátást a szolgálat munkatársai.
Térítésmentes szolgáltatások:
- A szolgáltatásokhoz való hozzájutás lehetőségeiről
tájékoztatás nyújtása
- Életvezetési tanácsadás
- Segítő beszélgetés
- Bolti bevásárlás
- Recept felíratása, kiváltása
- Postai ügyintézés

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

2018. évben megvalósult programok a nappali klubban
A tavalyi évben kirándulást szerveztünk Zircre, megtekintettük a város nevezetességeit. Két alkalommal napközis
csereprogramon vettünk részt a Csőszi Idős Klub tagjai
körében.A Pelikánház erdei iskolába több ízben látogattunk
ki, megtekintve a természeti környezet szépségeit. Színes
és változatos programokat valósítottunk meg az idősek
számára. Havi rendszerességgel egészségügyi szűrések, mérések történnek a Vöröskereszt vezetőjének jóvoltából.
Vendég előadókat hívtunk meg több esetben, mint a rendőrség, szociális előadó. A nyár folyamán generációs tábor
részesei voltak időseink. A gyermek és idős korosztály több
napon át közös programon vett részt. Elmondható, hogy
jó hangulatban, élményekkel gazdagodva teltek el az együtt
töltött napok. Sokat tanultak a generációk egymástól. Negyedévente megünnepeljük a születésnapokat, névnapokat.
A helyi közösségi programok aktív résztvevői a klub tagjai.
A 2019. évben tervezzük, hogy elutazunk Kapolcsra a
művészetek völgyébe, valamint Balatonfüredre. Ebben az
évben is vendégül látjuk a Csőszi Klub tagjait, valamint a
seregélyesi csoport is átutazik Csőszre. Terveink között
szerepel még a Soponyai vadaspark meglátogatása és az
erdei iskolába is kilátogatunk több alkalommal.
Elérhetőségek: Adamkó Magdolna intézményvezető helyettes.Tel.: 06/30-695-50-70 | Cím: 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2. | E-mail: sarviz@aba.hu

Térítési díjköteles szolgáltatások:
- Gyógyszer adagolása
- Fürdetés
- Mosás, mosogatás
- Takarítás
- Vásárlási lista készítése
- Egyéb, lakókörnyezetben végzett tevékenység
A térítési díj összege: 370 Ft/óra

Szociális étkeztetés

A koruk, illetve egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek számára napi egyszeri meleg étel biztosítása, házhoz szállítással. A személyi térítési díj egyénre szabottan,
az igénybe vevő jövedelmi helyzetét figyelembe véve kerül megállapításra.
Az ebéd térítési díja: 535 Ft/adag

Nappali ellátás

A nappali ellátás keretében napközbeni tartózkodás, étkezés, társas kapcsolatok, valamint az alapvető higiéniás
szükségletek kielégítése biztosított. Az Idősek Klubja az
ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító,
közösségi szolgáltatásokat szervez. A Klubban nem csak
idősek, hanem demens (mentálisan sérült) személyek
ellátásáról gondoskodik az intézmény. Az önkormányzat
autóbusza biztosítja az idősek be-és hazaszállítását az
intézménybe. A Klub tagjai számára egy tál meleg ételt
tudunk nyújtani, melyet térítésmentesen biztosítunk.
A nappali ellátás térítési díja étkezés igénybe vétele nélkül: 145 Ft/ nap
XXVIII. évfolyam 1. szám 2019. február
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Hálásan köszönik
Idén is – mint már több év óta – hálaadó műsort adtak
a Baptista Általános Iskola diákjai. Így köszöni meg Sajtos
József iskola igazgató, a pedagógusok és a diákok azt az
önzetlen támogatást, amit a fenntartó, a tulajdonos, a civil
szervezetek, szülők és nagyszülők, cégek, vállalkozók, seregélyesi és vidéki magánszemélyek nyújtanak a gyerekeknek,
az iskolának. A gyerekek szívből, lelkesen előadott műsora
után fergeteges, látványos, nagyon szép táncokat mutatott
be az Ikarus Néptánc Együttese.
Ezen a napon az iskolában festmény kiállítás nyílt Szmutka
Katalin selyemfestő, valamint Karkóné Lukácsy Mariann pedagógus munkáiból. De helyet kaptak a seregélyesi diákok
kivételesen szép alkotásai is.
		
(ke)
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A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett
programok
A Szolgálat nyertes jelentkezése révén, 2018 nyarán az
Erzsébet-program keretein belül ismét együtt táboroztak
a seregélyesi gyerekek Fonyódligeten, abai, táci és csőszi
társaikkal közösen. Az 5 napos tábor keretein belül rengeteg élményt szereztek – a mindennapos strandoláson
kívül játékos-, sport- és kulturális programokon vettek
részt. A gyerekek és a kísérők utaztatását Seregélyes
Nagyközség Önkormányzata biztosította, melyet ezúttal
is hálásan köszönünk!
A tavalyi évben első alkalommal pályáztunk Napközis
Erzsébet-táborra, rögtön 3 turnusra, amelyek közül két
hetet a helyi általános iskola pedagógusaival közösen valósítottunk meg, kézilabda táborok formájában. A Szolgálat által szervezett napközis tábor keretein belül többek
között játékos történelmi foglalkozáson vettünk részt a
Dinnyési Várparkban, különböző kézműves tárgyakat készítettünk, valamint ellátogattunk Győrbe is, ahol a városnézés mellett az állatkert bejárása volt a program.
Az elmúlt időszakban is szerveztünk futballmérkőzés-látogatást a gyerekeknek, amelyek közül egy alkalommal
budapesti kiránduláson vettünk részt, valamint látogatást
tettünk a Hadtörténeti Múzeumban.
Programjaink továbbra is nyitottak, az idei évben is várjuk
a jelentkezőket a részvétellel kapcsolatban!
Hamvas Bálint - Intézményvezető
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
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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

A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ munkatársainak
elérhetősége
Hamvas Bálint – intézményvezető

06/30-695-55-38

Adamkó Magdolna – intézményvezető-helyettes

06/30-695-50-70

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetőségei
Név

Település

Bozai Brigitta

06/30-200-80-32

Sándor Szilvia

06/30-695-58-55

Hamvas Bálint

06/30-695-55-38

Szociális asszisztens Seregélyes
Családsegítő: Csór –
Csősz – Tác
Helyettes családsegítő:
Aba és Seregélyes

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés
Szociális gondozók

Település

Roy Nóra

06/30-695-67-83

Aba

Marsovszki Andrea

06/30-695-67-82

Aba

Csordás Péterné

06/30-695-81-62

Csősz

Kissné Csordás Emőke

06/30-695-82-48

Csősz

Horváth Jánosné

06/30-695-56-19

Seregélyes

Neuhauser Lászlóné

06/30-695-53-91

Seregélyes

Szabó Éva

06/30-695-80-90

Seregélyes

Füri Istvánné

06/30-695-75-44

Tác

Völgyiné Szabó
Tünde

06/30-687-21-99

Tác-Csősz
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