SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

seregélyes Nagyközség Önkormányzati Lapja

Alsós Hírek
A tavaszi időszak iskolánkban mindig nagyon eseménydús.
- Március 6-án szavalóversenyt tartottunk. 60 tanuló szavalatát
hallgatta meg a nagyérdemű közönség. A zsűri dolga idén sem volt
könnyű. Ezúton is köszönjük a zsűri és a tanítók munkáját, a diákok
lelkes felkészülését.
Eredményeink:
1. oszt.
2. oszt.
1 .Buza Anna Zselyke1. a
I. Záha Liliána Zara 2. a
2. Felföldi Dorina 1.a
2. Penzer Anna 2. b
3. Oláh Daniella 1. a
Schweighardt Vanda 2.b
Különdíj: Németh Noel
3. Závotka Áron 2.b
		
Különdíj: Lóránt Mirella 2.b
3. oszt.
1. Alföldi Anna 3. a
Tury-Nagy Csenge 3. b
2. Schweighardt Hanna 3. a
Nagy Csenge Krisztina 3.
3. Zsilovics Korinna 3.
Különdíj: Dobronyi Zsófi 3. b
		

4. oszt.
I. Gyenge Laura 4. b
Héger Jázmin 4. b
2. Nemes Kíra 4. b
Polgár Laura 4. b
3. Farkas Helga 4. a
Különdíj: Füle Maja 4. a
Kálmán Balázs 4.b

- Iskolánkban idén is „Csiga-Biga Tanoda” címmel ingyenes óvoda-iskola átmenetet segítő programsorozat vette kezdetét a nagycsoportos óvodások részére.
- 2019. március 19-én J-ly helyesírási versenyt szerveztünk a 2. évfolyam számára. Ők először vettek részt ezen a nehéz versenyen. Nagyon szoros mezőnyben, 1-1 pont különbséggel előzték meg társaikat.
1.Varga Laura 2. b
2. Tóth Krisztina 2. b
3. Sebők Nóra 2. a
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-„Észforgató” csapatversenyt rendeztünk 2019. március 20-án alsó
tagozatos gyermekek részére. A versenyen iskolánk 5 csapatán
kívül 11 település 19 csapata képviseltette magát. A diákok interaktív módon, vegyes összeállításokban mérhették össze tudásukat,
tájékozottságukat. Napunk az „Amid van, az korántsem olyan fontos, mint az, aki vagy” mottó köré épült. A hangsúly nem az iskolai
tananyagra helyeződött, hanem arra, hogy a gyermekek a játékos
feladatokon keresztül mutassák meg tudásukat, tájékozottságukat.
A résztvevők az interaktív, játékos verseny után kézműves foglalkozáson vettek részt. Egy vidám, eseménydús, élményekben gazdag
napot tölthettek együtt a gyermekek és felnőttek egyaránt. A díjazás sem maradt el! A vendég iskolák között 1. helyezett lett a „Bölcs
baglyok” csapata (Ajka), 2. helyen végzett a „Széna téri tudorkák”
csapata (Székesfehérvár), 3. helyezett lett a „Baglyok” csapata (Lesencetomaj).A seregélyesi csapatok közül 1. lett a „Gólyák” csapata,
2. a „Fecskék” csapata, illetve 3. a „Sasok” csapata. Gratulálunk a
résztvevőknek és a felkészítő tanároknak! Köszönjük, hogy részt
vettek rendezvényünkön!
2019. március 23-án diákjaink GYÖNGYHALÁSZ III. Országos
Baptista „Ki mit Tud?” tehetségkutató versenyen vettek részt a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban a Pannonhalmi
Béla Baptista Általános Iskola szervezésében.
Népes táborral indultunk a megmérettetésre, műsorszámainkat
magas szakmai zsűri értékelte, így a következő eredményeink születtek:
Cserrengők és a Ködmön citerazenekar I. helyezés
Rokolya néptánccsoport III. helyezés
Somogyi Réka showtánc kategóriában különdíjas lett.
-Március 30-án 10. jubileumi mesemondó- és szavalóversenyen vettünk részt az AMAPED - Ausztriai Magyar Pedagógusok szervezésében. A versenyre Bécsben került sor.
Iskolánkat Alföldi Anna, Szalay – Dunai Márk és Heiter Lotti képviselték.
-Iskolánk is bekapcsolódott az országos „Te szedd!” akcióba. Diákjaink hét közben és a hétvégén is dolgoztak. Elsős, másodikos
gyerekek az iskola területén, a harmadik évfolyamosok a tó környékén, míg a negyedikesek a falu központi részén gyűjtötték össze a
szemetet. A nagyobbak a falu közterületeit vették célba.
-Részt vettünk Válon a Vajda János Megyei Szavalóversenyen, a POK
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szervezésében. Ezt a megmérettetést már 27. éve rendezik, idén
150 gyerek részvételével.
Iskolánkat a következő tanulók képviselték:
1. osztály Buza Zselyke Anna III. helyezés
2. osztály Penzer Anna
3. osztály Alföldi Anna II. helyezés
4. osztály Nemes Kíra
5. osztály Szentes Dániel
6. osztály Rauf Ella Zorka II. helyezés
8. osztály Tury-Nagy Levente
-A felső tagozat Andok hét rendezvényén belül néhány programon
mi is részt vehettünk. Mesét hallgathattunk, lerajzoltuk a kilencöves
tatut, és meghallgattuk a Los Andinos együttes koncertjét.
-Minden évben rendezünk iskolánkban matematika versenyt. Idei
döntőseink:
1 .oszt.		
2. osztály
1. Buza Anna Zselyke 1.a 1. Pálinkás Zalán 2. b
2. Vágó Vivien 1. a
2.Várszegi Zoltán Bendegúz 2. b
3. Molnár Csenge 1.a
3. Keszei Zétény Dominik 2. b
				
Sebők Nóra 2. a
3. oszt.		
4. osztály
1. Biál Zétény Csaba 3.b 1. Pinke Anna 4. a
2.Szabó Petra Zsófia 4.a 2. Kálmán Flóra 4.b
3. Alföldi Anna 3.a
3. Heiter Lotti 4.a

Vöröskerszt hírek
Április másodikán véradás volt községünkben 32 véradóból 29-en adhattak. Nagyon szépen KÖSZÖNJÜK a SEGÍTSÉGET!
Egészség Napra hívtuk április 6-ra községünk szőlőhegyi lakosait. Szűrő programokkal, különböző kényeztető, egészségünk
megőrzését segítő kezelésekkel, gyermek programokkal vártuk
a családokat. Ezúton is szeretném megköszönni a kezelőknek,
a segítőknek, hogy szabad idejüket feláldozva önzetlenül álltak
helyt: Takácsné Papp Zsuzsanna ápolónő aki a szűréseket végezte, Horváthné Boda Erika Bowtech kezelést végzett, Horváth
Gáborné Gyöngyike pedikűrös talp masszázst végzett Klima
Bettina lézeres fizikó terápiás kezelést végzett, Mohari Istvánné
biorezonanciális állapot felmérést végzett. Kitett magáért a Községi Vöröskereszt kreatív csapatából is Nagy Lászlóné, Kenderes
Lászlóné akik a húsvéti dekorációhoz készültek kézműves munkákkal, továbbá segítségünkre voltak még Bozai Brigitta, Kotymán
Száva, Németh Vivien, Schöffer Anikó a gyermek programoknál.
SAJNOS CSAK 6 FŐ VETTE IGÉNYBE a szolgáltatásokat.
Április 24-én községünkben egy beteg számára önkéntes véradókat keresett a család véradásra. A felhívás sikeres volt több
véradó is tudott segíteni. Ez úton is KÖSZÖNET érte!
Május elsején a horgász tónál ismét játékos, kézműves foglalkozásokkal vettünk részt.
Ötletek Fiataloknak
Mivel nem sokára jön a kerti partik, a nyári szórakozások ideje
(tehát az éjszakai fürdőzések, az italozások). Ilyen alkalmkkor
MIRE is KELLENE FIGYELNI? ELSŐSORBAN EGYMÁSRA!
Ha valaki rosszullétre panaszkodik, vagy ti veszitek észre, hogy
elájult,
MI a TEENDŐ? Azonnal SEGÍTSÉGET hívsz és megpróbálsz
addig is segíteni, amíg az megérkezik. Pl. a vizes ruhától azonnal
meg kell szabadítani, jó meleg takaróval, vagy hőtartó fóliával
betakarni. NEM HAGYHATOD MAGÁRA!
A HEVENY ALKOHOL MÉRGEZÉS ÉLETVESZÉLYES ÁLLAPOT! ( nézz utána az interneten).
Mit kell FIGYELNI FOLYAMATOSAN?: a LÉGZÉSÉT
Ha NEM TÉR MAGÁHOZ, de JÓ a LÉGZÉSE, FORDÍTSD OLDALRA,hogy meg ne fulladjon és VELE MARADSZ a mentők
megérkezéséig.
HA LEÁLLT A LÉGZÉSE, MEGKEZDED az ÚJRA ÉLESZTÉST
és addig folytatod míg egy szaksegítség, vagy a mentős át nem
veszi tőled.
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-2019.április 10-én iskolánkat 11 diák képviselte a hagyományosnak
számító Triáda matematika versenyen, Agárdon. 8 iskola több,mint
130 diákja mérte össze a tudását. Épp ezért nagyon örültünk neki,
amikor megtudtuk, hogy 3 tanulónk is bekerült a díjazottak közé.
Biál Zétény (3.b) 3. helyezett lett, Pinke Anna (4.a) 2. helyezett és
Buza Júlia (7.a) szintén 2. helyezett lett.
Gratulálok a versenyzőknek, és felkészítő tanítóiknak és még sok
ilyen szép eredményt kívánok!
A tanév hátralévő idejére még kitartó, eredményes tanulást, az
előttünk álló programokhoz pedig lelkes munkát, jó kedvet, vidámságot kívánok minden kis tanulónknak!
Lippainé Bihercz Ildikó (Alsós munkaközösség – vezető)
A SZÜLŐKNEK szóló JAVASLATOM: Mindig azzal engedjék útnak a gyermeket- ha 19 éves akkor is-, hogy BÁRMI
is TÖRTÉNT ÖNÖKET is AZONNAL ÉRTESÍTSÉK!
MEGELŐZÉSI JAVASLAT: 1. soha ne menj ÉHESEN szórakozni, vagy vigyél magaddal ennivalót.
2. A kicsire hajtogatott, táskában elférő, gyógyszertárban
kapható, EZÜST színű HŐTARTÓ FÓLIA az egész testedre
használható, megvéd a kihűléstől (télen, nyáron), napszúrás ellen árnyékot ad és az esőtől is óv. Tehát bármilyen táborba,
szórakozó helyre is akár magaddal viheted.
Ezzel szeretnék nektek baleset- és rosszullét mentes BOLDOG NYÁRI VAKÁCIÓT KÍVÁNNI!
Figyeljék Programjainkat melyre mindenkit szeretettel várunk.
Tisztelettel: Mohari Istvánné a Községi Vöröskereszt elnöke

XXVIII. évfolyam 1I. szám 2019. május

