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Köszönettel: Horváth Sándor - polgármester

Választási tájékoztató
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Csillagok születnek

Drága Édesanyám!

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
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A védőeszközök használatáról
Nem tudhatod, hogy vírushordozó vagy-e vagy sem! A
védőeszköz (maszk, kesztyű) használata téged védhet
meg másoktól, vagy másokat védhet meg tőled!

HASZNÁLDD!!!!
Idősek segítése

Egyre több idős lakos kér segítséget az ellátásban. Az ellátásról való gondoskodás nem ingyenes ellátást jelent, hanem
azt jelenti, hogy megszervezzük az Ő ellátásukat.
Felhívjuk az idősek figyelmét, valamint minden hozzátartozó figyelmét, aki az élelmiszer-beszerzéshez, gyógyszereik
kiváltásához segítséget kér, hogy csak azoknak a lakosoknak
tudunk segítséget nyújtani, akiknek nincs seregélyesi hozzátartozója, rokona, aki bevásárolna számára, vagy kiváltaná
gyógyszereit. Természetesen kivételt jelent az, ha a helyben
élő hozzátartozó karanténban van, vagy mozgásában akadályozott.
Felhívjuk a segítséget kérők figyelmét, hogy amennyiben a
gondozók vásárolnak be számukra, nem tudják garantálni,
hogy az Önök által megszokott üzletben vásárolnak, és kérjük, fogadják el, ha nem tudják minden kívánságukat teljesíteni (pl. nem pont ugyanolyan kenyeret vagy tejterméket
stb. kapnak).

Gyermekétkeztetés

A vonatkozó rendelet alapján az intézményi gyermekétkeztetés az önkormányzat feladata. Miután oktatási, nevelési
szünetet nem rendeltek el, csak távoktatás formájában működik a tanítás, a gyermekétkeztetést az önkormányzatnak
ugyanúgy biztosítania kell. Mivel a cél a minél kevesebb mozgás a faluban, a gyerekek és szüleik nem jöhetnek be az óvodába, iskolába, a napi házhoz szállítás pedig fertőzésveszéllyel
járhat, ezért azok számára, akik igénylik a napi étkezést, azt
kiszállítással tudjuk biztosítani. Az ellátást igénylő gyermek
részére az ebédet minden hétköznap kijuttatjuk, a tízórait és
az uzsonnát hetente egy alkalommal az ebéddel együtt vis�szük ki, egy-egy hétre előre összeállított csomag formájában.

Népkonyha

A népkonyhai szolgáltatást a Baptista Szeretetszolgálat alapítványán keresztül továbbra is biztosítjuk, de azt nem lehet
helyben elfogyasztani, hanem egyszer használatos csomagolásban adjuk át a szolgáltatást igénybevevők részére.

Karantén

Kérünk mindenkit, aki külföldről érkezik haza (bármelyik
országból), tekintettel a járvány európai szintű elterjedésére, vele együtt élő családtagjaival vonuljon önkéntes karanténba 14 napra!

Figyelem!!!! Önkéntes karanténra nem jár au-

tomatikusan táppénz. A háziorvoshoz kell fordulni, aki
szakmailag dönti el, hogy mik a teendők.
Ha járványügyileg fokozottan veszélyes országból érkezik
valaki haza, akkor hatósági házi karanténba kerül, és ennek
betartását a rendőrség ellenőrzi.

Közintézmények

A közintézmények is csökkentett létszámmal, korlátozott
körülmények között látják el feladataikat a személyes érintkezések lecsökkentése érdekében.
Polgármesteri Hivatal
- A személyes jelenléttel járó események megtartása helyett
elektronikus kapcsolattartást kezdeményezzenek!!!!!
- A postai úton, elektronikus úton, vagy a telefonon történő
ügyintézés továbbra is folyamatos.
- A szükségszerűen személyes jelenléttel járó ügyintézés
(pl.: anyakönyvi ügyek) csak az ügyintézővel való telefonos úton, illetőleg elektronikus levélben történő előzetes egyeztetés alapján lehetséges, amennyiben ennek
szükségességét kollégáink is indokoltnak tartják.Amen�nyiben elengedhetetlen a személyes jelenléttel járó
ügyintézés, a hivatal épületében VÉDŐMASZKOT
HASZNÁLJANAK!!!!
- A házasságkötő teremben csak korlátozott számú vendéget fogadunk. A házasságkötő teremben maximum 15 fő
vendég tartózkodhat, egymástól kellő távolságban helyet
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foglalva. A 15 fő felett az anyakönyvvezető, a házasulandók
és tanúik, továbbá a fotós – videós tartózkodhat. Előzőekre tekintettel tehát mindösszesen a teremben 20-21
fő tartózkodhat, egymástól minimum 1,5 m távolságban védőmaszk nélkül. A szertartáson csak
egészséges személyek vehetnek részt.

A háziorvosi ellátás

- Az egészségügyi veszélyhelyzet fennállása alatt csak sürgős, akut eseteket látnak el a háziorvosi alapellátásban.
- A gyógyszerfelírás e-recept
formájában TELEFONON
keresztül kérhető rendelési
időben, azt a beteg TAJ számának bemondásával és személyazonosság igazolásával
hozzátartozó is kiválthatja, nem szükséges hozzá a papír alapú recept (kivéve segédeszköz és kábítószer)!
- A lejárt okmányok, közgyógy-igazolás, rokkantsági határozat, szakorvosi javaslat érvényessége a veszélyhelyzet után nem jár le, ezek
meghosszabbítására jelenleg nincs
lehetőség.
- A hosszabb időtartamú táppénzt sem
kell kéthetente igazolni, a táppénzes igazolást is csak a táppénz lezárásakor tudják
kiadni a háziorvosok.
- Amennyiben önnek magas láza, légzési nehezítettsége van száraz köhögéssel, vagy az elmúlt időszakban
külföldön járt, kérem, hogy a betegtársai és az egészségügyi személyzet védelme érdekében az orvosi rendelőkbe
ne menjenek be, az Országos Mentőszolgálathoz kell fordulni, vagy további tanácsért telefonon hívják háziorvosukat, az ügyeletet, vagy Nemzeti Népegészségügyi Központ
zöldszámát
(06-80/277-455, 06-80/277-456)!
- Amennyiben külföldről érkezett haza, és a kormányhivatal
otthoni járványügyi karantént rendelt el az ön, vagy a családtagja esetében, kérjük hívja a rendelőt a táppénzre vétel miatt!

Védőnői szolgálat

- A védőnői látogatások és tanácsadások szünetelnek! A
védőnők távkonzultációban látják el a gondozottakat (telefon, e-mail, facebook…)!
I.körzet:Zsuppánné Kucsera Mónika védőnő 30/4067480
II. körzet: Kassai Márta védőnő 30/4066170
- Az életkorhoz kötött kötelező oltások nem maradhatnak el!
- Gyermekorvosi tanácsadások a következők szerint lesznek megtartva:
- Kötelező és választott oltás szerdán 10-12 óra között, de
a gyermekorvosi váróban egyszerre 3 gyermek és kísérő-

ik tartózkodhatnak. Csak 1 fő kísérő mehet be a váróba
és a rendelőbe a csecsemővel, kisgyermekkel.
- Felnőtteknek kötelező a maszk viselése!
- A szőlőhegyi településrészen NINCS tanácsadást! A szőlőhegyi gyermekek is a seregélyesi rendelőben kaphatnak oltást.
- Tanácsadásra csak egészséges személy (gyermek, szülő) mehet.

Fogászat

Fogászati ellátás kizárólag életveszély esetén vagy tartós
egészségkárosodás megelőzése érdekében történik.

Gyógyszertár

A gyógyszertár megszokott renden szolgálja ki a vásárlókat.
A váróhelyiségben, egyszerre maximum 2 fő tartózkodhat.
Továbbra is kérjük felelős, fegyelmezett viselkedésüket mindannyiunk, az egész közösség érdekében!
Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
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Javunkra dőlt el a járóbeteg
ellátás ügye
Már előző lapszámunkban is bővebb tájékoztatást adtunk az Abai Járóbeteg Ellátó rendszer szolgáltatásaival
kapcsolatban.Akkor azt írtam, hogy bízom az igazunkban.
Így is történt, lezárult a bírósági per, a jog nekünk adott
igazat.
Ezt a nem mindennapi ügyet dr. Mihályi Mónika ügyvédnő (aki seregélyesi kötődésű) vitte végig. Ez egy teljesen új eljárási rend szerint lebonyolított per volt. Az
ügyvédnő nagyon alaposan felkészült volt, mind a hat
településről rettentő mennyiségű adatot, információt
gyűjtött be. Így tudta ügyünket szakszerűen alátámasztva,
eredményesen képviselni. Így az ő segítségével a seregélyesi lakosok akár Abán, akár Székesfehérváron igénybe
vehetik ezen túl is a járóbeteg ellátást.
Ezúton is szeretném hálámat, köszönetemet
kifejezni dr. Mihályi Mónika ügyvédnőnek az elvégzett hatalmas munkáért, amit községünk és a
többi település lakóiért, betegeiért tett.
Horváth Sándor - polgármester
A teljes történet közérthetően, de jogi alapon
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006.
évi CXXXII. törvény törvény (rövidítve: Eftv. ) alapján a
járóbeteg szakellátási területeket átfedés mentesen kell
meghatározni, azaz egy adott település lakója járóbeteg
szakellátást – igen szűk törvényi kivételekkel – csak egy
egészségügyi szolgáltatónál vehet igénybe. Ez a Székesfehérvári Járás települései vonatkozásában egészen 2015ig döntően a székesfehérvári szolgáltatókat jelentette: a
járás településeinek lakói a Székesfehérváron található
megyei kórházba, család-, és nővédelmi központba, orvosok házába jártak be, ha háziorvosuk szakrendelésre
utalta őket.
Ezen „egyirányú” járóbeteg-út alól egy kivételt tesz a
törvény, mégpedig az uniós pályázati forrásból megvalósuló egészségügyi szolgáltatók vonatkozásában, amely
esetben ellátási terület megállapítható átfedéssel is, azaz
egy település lakója ugyanazon vizsgálatot választása
szerint igénybe veheti az ÁNTSZ határozatával kijelölt
több helyen is, benne azon egészségügyi szolgáltatónál is,
amely uniós pályázat útján valósult meg.
A pert kezdeményező önkormányzatok – Káloz kivételével – 2015.-óta tagjai annak a Sárvíz Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-nek - továbbiakban: abai szolgáltató-, amely a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.2. „Kistérségi járóbeteg szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” elnevezésű, a magyar kormány által kiírt, uniós
forrásból megvalósuló pályázat nyerteseként ténylegesen 2017. óta működteti az abai járóbeteg szakellátót.
A törvény adta kivétel alapján az ÁNTSZ 2015. de4. oldal
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cember 14.-i nappal jogerőssé vált IF-15688-4/2015-ös
számú határozatával az abai szolgáltató járóbeteg szakellátási kapacitásaihoz tartozó ellátási területét az eljárás
időpontja szerinti területi ellátási kötelezettséggel rendelkező egészségügyi szolgáltatók ellátási területének
változatlanul hagyása mellett (átfedéssel) állapította meg,
ami lényegében azt jelentette, hogy 2015.-óta az abai, a
csőszi, a kálozi, a sárkeresztúri, a sárosdi, a sárszentágotai, a seregélyesi, a soponyai és a táci lakosok változatlanul járhattak továbbra is a megszokott székesfehérvári
szakellátásokra vagy választásuk szerint igénybe vehették az új abai szakellátót is.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény szerint az uniós pályázatból megvalósuló szolgáltatók megállapított ellátási területét a hatóság az eredeti,
jogerős határozattól számított egy éven belül felülvizsgálja és olyan határozatot hoz, amelyben figyelemmel kell
lennie az átfedés mentesség követelményére.
Az ÁNTSZ ezt az eljárás egy éven belül nem folytatta
le, az eredeti, párhuzamos ellátási lehetőséget biztosító
határozat maradt fenn évekig és a lakosok így is jártak
el, ehhez szoktak hozzá, egészen addig, amíg az ÁNTSZ
jogutódja, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK)
2019. június 11-én hivatalból közigazgatási eljárást indított az abai szolgáltató uniós fejlesztési pályázatával érintett ellátási területének felülvizsgálatára.
Az eljárás befejeztével az NNK 2019. augusztus 14-én
meghozott 28060-8/2019/EÜIG. számú határozatával
érintett járóbeteg szakellátási kapacitások vonatkozásában az abai szolgáltató ellátási területét változatlanul
hagyta, azonban a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Humán Szolgáltató Intézet, valamint a THERMAGÁRD
Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellátási területeit a határozat I.-III. pontjaiban foglalt járóbeteg szakellátási kapacitásai vonatkozásában módosította, amely lényegében azt
jelentette, hogy a járóbeteg szakellátást a megjelölt települések lakói a határozat jogerőre emelkedésétől csak
Abán vehették volna igénybe. Így a határozat következtében a megszokott, székesfehérvári betegút a betegségek
döntő részében ezzel lényegében megszűnt.
A döntés a csőszi, a kálozi, a sárosdi, a seregélyesi, a
soponyai és a táci lakosokat sértette, hiszen egyrészről a
közlekedés Abára ezen településekről rendkívül időigényes és nehézkes, másrészről kialakult, megszokott betegútjukat borította fel, azokat a betegutakat, amelyekre
úgy vélték, hogy a hatósági hallgatás (felülvizsgálat tartós
elmaradása) miatt jóhiszeműen szerzett-, és gyakorolt
jogot szereztek.
Ezen települések Seregélyes vezetésével ügyvédhez fordultak és egy új típusú, 2018. január 01. naptól hatályos
eljárásrend szerinti, ún. közigazgatási perben keresettel
támadták a módosító határozatot. A megbízott ügyvéd
a megindult perben több, olyan súlyos eljárási hibára is
hivatkozott, amely véleménye szerint a döntésre érdemben kihatott, így a felperesi önkormányzatok a kereseXXIX. évfolyam 2. szám 2020. április
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tükben azt kérték, hogy a bíróság a határozatot, amelynél
fogva Székesfehérvárra lakosaik nem járhatnak, csak Abára, semmisítse meg.
A felperesi települések leghangsúlyosabb érve az eljárási
hibák vonatkozásában az volt, hogy a hatóságnak egy éve
volt uniós pályázatból megvalósuló szolgáltató ellátási területének felülvizsgálatára, ezt tartósan elmulasztotta. Így
a négy évvel későbbi időpontban, azaz a 2019.-es évben
megindított felülvizsgálati eljárásnak nem volt jogalapja.
A bíróság a felperesi keresetnek helyt adott és a támadott határozatot megsemmisítette, amelynek eredményeképpen az eredeti, 2015.-óta fennálló állapot van érvényben, azaz a felsorolt települések lakói választhatnak,
hogy Abán vagy Székesfehérváron veszik igénybe a járóbeteg szakellátást.
A bíróság ítéletében megerősítette, hogy helyes volt a
felperesek hivatkozása és rögzíti: „Az Eftv. 5/A. § (10)
bekezdése második fordulata az ellátási területnek a hivatalbóli felülvizsgálatát és szükség esetén módosítását
teszi lehetővé az ellátási terület megállapítását követő
1 éven belül. A perbeli, uniós pályázattal érintett ellátási területeket megállapító határozatot 2015. december
2-án hozta meg az eljáró hatóság, azzal, hogy a döntés a
közlés napjával emelkedik jogerőre. Az alperes határozata rögzíti, hogy az alaphatározat 2015. december 14-én
jogerőre emelkedett. Ezen időpontra figyelemmel a hivatalbóli felülvizsgálatot legkésőbb 2016. december 14én meg kellett volna indítani. Tekintve, hogy az alperes
a területi ellátás felülvizsgálatát 2019.júliusában indította
meg, a határozat az Eftv. 5/A. § (10) bekezdésébe ütközik.
Ezen jogszabályhely alapján nem volt helye az 1 éven túli
hivatalból indított felülvizsgálati eljárásnak.”
A bíróság mellőzte a megismételt hatósági eljárás lefolytatására való felhívást, hiszen az ítélet szóbeli kihirdetésén is rámutatott arra, hogy mivel az eljárás megindítására rendelkezésre álló egy év letelt, így már nem is lehet
olyan felülvizsgálati eljárás, amelyben a lényeges eljárási
hibák orvosolhatóak lennének.
A bíróság ítéletében továbbá utalt arra is, hogy „miután
az alperes határozata az Eftv. 5/A. §. (10) bekezdése, mint
jogalap tekintetében jogszabálysértő volt, ezért a bíróság
a keresetlevélben hivatkozott további eljárási jogszabálysértéseket, egyéb jogsérelmeket már nem vizsgálta.”
A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek helye sincsen, az
jogerős.
Az NNK legfeljebb rendkívüli jogorvoslat keretében teheti még vitássá ezt az ítéletet a Kúria előtti eljárásban.
Az ítélet jogerős jellegére tekintettel az azonban azonnal
végrehajtható, azaz az ítélet szóbeli kihirdetése napjától,
2020. március 05.-től a felperesi települések lakói – nagy
megelégedésükre - a 2015.-ben megállapított módon:
Abán vagy választásuk szerint Székesfehérváron jogosan
és szabadon vehetik igénybe a járóbeteg szakellátást.
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A front átvonulása
Seregélyesen
Idén 75 esztendeje, hogy véget ért a második világháború.
A front magyarországi átvonulása során a megyék közül
az egyik legsúlyosabban Fejért, a települések közül Seregélyest érte a legtöbb megpróbáltatás. A falu 1944. december 8-tól 1945. március 21-ig frontvonalban feküdt. A
háború ilyen módon történő elhúzódása mind emberéletben, mind az anyagi javak pusztulásában súlyos következményekkel járt.
Seregélyes a német hadvezetés fő dunántúli védelmi állásában, a Margit-vonalban feküdt. Az első szovjet támadás
1944. december 8-án érte, másnap sikerült áttörniük a
vonalat, ezzel a falu először került szovjet kézre. Másnap a
németek sikertelenül próbálták visszafoglalni Seregélyest,
majd az újabb szovjet hadműveletek eredményeképp december 23-án a megyeszékhely, Székesfehérvár is a kezükre került. Ekkor úgy tűnt, hogy a harci cselekmények
itt ezzel véget értek, hiszen a front messze eltávolodott a
nagyközségtől. A Konrad-III hadművelet keretében azonban a németek 1945. január 21-én visszafoglalták Székesfehérvárt, másnap Seregélyest. Februárban a hullámzó
front miatt háromszor is gazdát cserélt a helység, végül
szovjet kézen érkezett el a március.
1945. március 6-án indult meg a „Tavasz ébredése” (Frühlingserwachen) fedőnevű hadművelet, amely a második világháború utolsó német kezdeményezésű támadása volt.
A hajnali négy órakor indított művelet a seregélyesiekre a
legtöbb szenvedést hozta. Súlyos harcok árán a nagyközség a kezükre került, azonban a támadás március közepére kifulladt, a meginduló szovjet ellencsapás eredményeképp március 21-én, ezúttal végleg elfoglalták Seregélyest.
A front mintegy száz napja alatt Seregélyes dokumentáltan
összesen hétszer cserélt gazdát, azonban az események
átélői közül többen ennél is magasabb számra emlékeztek
vissza, ami a harcoknak a településen belüli hullámzására
utal. A háború során a falu lakói közül mintegy 220-an
vesztették életüket. Az áldozatok között tartjuk számon
a hősi halált halt katonákat, valamint a holokauszt áldozatául esett helyi zsidó közösség tagjait. Gyakorlatilag nem
volt olyan család, amely valamelyik hozzátartozóját ne
gyászolta volna. Az áldozatok mellett meg kell emlékeznünk azokról a seregélyesi nőkről, akiket a szovjet katonák megbecstelenítettek, s a történteket életük végéig
magukba zárva őrizték.
Rendkívül súlyos károk érték az épületeket, a nagyközségben lévő 857 lakóházból 257 teljesen romba dőlt, a többi
is kisebb-nagyobb mértékben megsérült. A középületek
sem mutattak jobb képet, a községháza használhatatlan
állapotba került, az irattár megsemmisült, az egészségház
és az óvoda teljesen leégett. A két felekezeti iskolát szintén komoly károk érték. A templomok közül a katolikus
tornya és tetőzete erősen megsérült, de az épület használható állapotban maradt, a református templomból viszont csak a négy fal maradt meg.
Az élet újrakezdését tovább nehezítette a gazdasági eszközök szinte teljes pusztulása, valamint az, hogy a háború
előtti állatállomány töredéke maradt csak meg. A földek
jelentős részét az aknák, fel nem robbant lövedékek miatt nem lehetett megművelni, 1945-ben az előző évi vetésterület mindössze 29 százalékát tudták elvetni. Ilyen
körülmények között kellett az elgyötört lakosságnak a
gyakorlatilag elpusztult településüket újjáépíteni.
1945. március 21. mérföldkő Seregélyes történetében,
jelképezi a régi világ pusztulását, a háborús megpróbáltatások végét, az újrakezdés reményét.
Bödő István
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Március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmával csoportjainkban a gyerekek
vidám játékkal, dallal, verssel ünnepeltek. Nagycsoportosaink
a kopjafáknál felidézték a hősök emlékét.

Mézes hét

A tél végén mikor már a medve is kibújt a barlangjából, ovisaink az Európai Mézes Reggeli program keretében ismerkedtek a méhek életével, a méhészkedéssel. A mézes héten
természetesen mézes teát ittunk, az óvónénik és a dajka
nénik mézes sütit, mézes gyümölcssalátát, mézes falatkákat
készítettek. A szülők felajánlásainak köszönhetően többfajta

Zölei Józsefné
mézet is megkóstolhattak a kisgyerekek. Kovács-Kosaras Adrienn munkaközösség vezető érdekes ismeretterjesztő előadásának keretében ismerkedtek ovisaink a méhek életével, a
mézkészítés folyamatával. Az előadás képanyagát Józsa István

helyi méhészetében készült fotók és videó is színesítette,
amit ezúton is köszönünk. A csoportok dallal, verssel, tánccal
készültek erre a közös programra. A nyughatatlan méhecske című mese alapján rajzpályázatot is hirdettünk, a szebbnél
szebb pályaművekből kiállítást rendeztünk az ovi aulájában.
Terveink szerint ez a program ezután minden évben gazdagítja óvodai életünket.

Farsang
Farsangkor csoportjainkban vidám jelmezes délelőtt keretében búcsúztattuk
a telet. A gyerekek nagyon készültek a
mulatságra, élvezték a vidám játékokat, a
sok finomságot, zenét és táncot. Közös
programként az Eleven Társulat adott
farsangi koncertet az óvodában.
A felnőttek számára is tartottunk farsangi bált a művelődési házban, ennek
szervezésében az Óvodai Szülői Munkaközösség volt segítségünkre. A nagyon
jó hangulatú, sikeres rendezvényen közel
kétszázan vettek részt. A bálozók közül
többen is ötletes jelmezekbe öltöztek, az
óvónők és dajka nénik pedig a művelődési ház tánccsoportjának közreműkö6. oldal
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désével fergeteges produkcióval léptek fel. Rendezvényünkön a zenét az Avanti zenekar, a vacsorát a Humanitárius Kft
biztosította. Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki
részvételével, a támogatói jegyek megvásárlásával, adomán�nyal, vagy tombola felajánlással hozzájárult a bál sikeréhez.

Óvodai
Hírek
Környezetvédelmi munkaközösségünk szervezésében, mint
Zöld Óvoda csatlakoztunk ahhoz a kezdeményezéshez, ami
felhívja a figyelmet a méhek szerepére életünkben.Védelmük
kiemelkedően fontos, hiszen több mint 90 százalékban ezek a
csöppnyi rovarok felelősek a világ 107 fő termésének beporzásáért. Pusztulásuk az emberi jólét végét jelentené.
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Otthontanulás

szorulva. De az önmagunkra támaszkodásnak nem ez a legszörnyűbb része, hanem
Az otthontanulás eddig csak a magánta- hogy kényszeríteni kell a humán egyed legnulói jogviszonyban lévőkre vonatkozott. csökönyösebb, legizgágább, szabadságváValamilyen súlyos indok miatt házon be- gyó lélekdarabját, hogy megfosztva magát
lül folytatták taaz örömöktől leülnulmányaikat, csak
jön és a tananyagba
bizonyos
időszatemetkezzen. Ez a
konkénti vizsgáikra
legőrjítőbb.
jelentek meg az isEgy szóval jellekolában.
mezvén: keserédes.
Ez egészen eddig
Az élet fanyar, morigaznak is számíbid humorához illik.
tott. Most viszont
Olyan az otthontaa megjelenő koronulás, mint mikor
navírus-világjárvány
kint tombol a vihar,
mindent felülírt. A Föld országainak nagy szakad az eső, a ház néha pár másodperc
százalékában a lakosság rákényszerül, hogy erejéig természetellenes megvilágításba
a feladatait lakóhelyéről végezze, köztük kerül a villám által, a szobában kucorgó
én is. Diák lévén nekem a tanulás a köte- személy pedig összerezzen minden egyes
lességem. A helyzet, az élet törvényeinek dörgésre, figyelme eltereléseként pemegfelelően rendelkezik előnyökkel és dig csokit majszolván mosollyal az arcán,
hátrányokkal. Az ember nem tud elkésni, könnyekkel a szemében néz egy filmet.
saját tempójának megfelelően halad, a na- Sírva nevetsz rajta.
pirendjéről szabadon dönthet. Idáig még
csodásan is hangzik, nézzük hát meg az
Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI
árnyoldalt. Megnehezíti a gyerek és az ifjú
8. b osztályos tanulója
dolgát a magyarázat hiánya, önerejére van
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A tanárnő elsírta magát ...
amikor megtudott valamit Petikéről

Sok évvel ezelőtt Éva néni ötödikes osztálya előtt állt, és azt füllentette a gyerekeknek, hogy mindegyiket egyformán szereti. De ez
lehetetlen volt, mert az első sorban Horváth Peti olyan rendetlen
és figyelmetlen kisfiú volt, hogy Éva néni valójában élvezettel írt a
feladataira vastag piros ceruzával nagy X jeleket és a lap tetejére
pedig legrosszabb érdemjegyet. Egy napon Éva néni a gyerekek régi
bizonyítványait nézte át és megdöbbent Peti előző tanítóinak bejegyzésein. ”Peti tehetséges gyerek, gyakran jókedvűen kacag. Munkáját
pontosan végzi és jó modorú. Öröm a közelében lenni” - írta első
osztályos tanítója. Másodikban így szólt a jellemzés: ,,Peti kitűnő tanuló, osztálytársai nagyon szeretik, de aggódik, mert édesanyja halálos
beteg. Az élet Peti számára valódi küzdelem lehet.”
Harmadik osztályos bizonyítványában ez állt: ,,Édesanyja halála nagy
megrázkódtatás számára. Igyekszik mindent megtenni, de édesapja
nem nagyon törődik vele. Negyedik osztályos tanítója ezt írta: ,,Peti
visszahúzódó és nem sok érdeklődést mutat az iskola iránt. Kevés
barátja van, és néha alszik az osztályban.” Ezeket olvasva Éva néni
ráébredt a problémára és elszégyellte magát. Még rosszabbul érezte
magát, amikor a karácsonyi ünnepségen tanítványai fényes papírba
csomagolt, gyönyörű szalaggal átkötött ajándékait bontogatta és köztük meglátta Peti ajándékát, a fűszeresnél kapható vastag barna papírba bugyolálva. Éva néni a gyerekek előtt bontotta ki az ajándékokat,
és gondosan nyitotta ki Peti csomagját. Néhány gyerek nevetni kezdett, amikor meglátta a kövekkel kirakott karkötőt, amiből néhány
kő hiányzott és mellette egy negyed üvegnyi parfümöt. De a gyerekek nevetése abbamaradt, amikor hallották, ahogy Éva néni felkiált:
„Milyen szép karkötő! És látták, hogy felhúzza karjára a karkötőt és
csuklójára cseppent a parfümből.
Horváth Peti az nap egy kicsit tovább maradt az iskolában, hogy megszólíthassa tanárnőjét.
,,Éva néni, ma olyan volt az illata, mint valamikor édesanyámé.” Éva
néni sokáig sírt, amikor a gyerekek elmentek. Attól a naptól kezdve
különös figyelmet szentelt Petire. Ahogy dolgozott vele, Peti elméje
mintha életre kelt volna. Minél több bátorítást kapott, annál gyorsabban reagált. Év végére Peti az osztály élére került és a tanárnő már
azért úgy érezte hazugság volt, ami év elején mondott, hogy minden
gyereket egyformán szeret. Mert Peti lett a legkedvesebb diákja.
Négy évvel később egy üzenetet talált Petitől, amit az ajtaja alatt csúsztatott be.Az állt benne, hogy ő volt élete legjobb tanítója.Azt írta, hogy
befejezte a középiskolát, az osztályában harmadik volt az élen.
Újabb négy év telt el és egy újabb üzenet érkezett, amiben azt mondta el, hogy bár voltak nehéz időszakok, kitartott tanulmányai mellett
és hamarosan egyetemi diplomát szerez, legmagasabb kitüntetéssel.
Még négy év telt el és újra levél érkezett Petitől. Ebben elmondta,
hogy miután megszerezte diplomáját, elhatározta, hogy tovább tanul.
Hozzátette, hogy még mindig Éva néni a legjobb és legkedvesebb
tanára, aki valaha is volt. Ez alatt a levél alatt az aláírás hosszabb volt:
Dr. Horváth Péter.
A történetnek még itt sincs vége. Azon a tavaszon újabb levet hozott a postás. Peti arról ír, hogy találkozott egy lánnyal, és nősülni
készül. Kérdezte, Éva néni elfoglalná-e a vőlegény édesanyja számára
fenntartott helyet. Természetesen Éva néni elfogadta. Az esküvőre a
Petitől kapott karkötőt vette fel, (amiről kövek hiányoztak) és azt a
parfümöt cseppentette magára, amire Peti úgy emlékezett, hogy az
utolsó együtt töltött karácsonykor viselte az édesanyja.
Megölelték egymást és Dr. Horváth Péter Éva néni fülébe súgta:
,,Köszönöm Éva néni, hogy hitt bennem. Hálásan köszönöm, amiért
segített nekem, hogy fontosnak érezzem magam, megmutatta nekem,
hogy számítok hogy az életem érték. „Éva néni könnyekkel a szemében vissza súgta: ,,Peti, tévedsz. Te voltál az, aki megmutattad nekem,
hogy számítok és az életem érték. Amikor találkoztam veled megtanultam, hogy hogyan érdemes tanítani.”
Forrás: Facebook
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KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020.
január 1. napjától a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulás által működtetett Sárvíz
Szociális Szolgáltató Központ az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja a
településen:

Idősek Klubja – nappali ellátás
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás
Az Intézmény a járványhelyzet idején a koruk és egészségi állapotuk miatt veszélyeztetett, segítségre szoruló személyekről fogadja
a jelzéseket a helyi szervezetektől, állampolgároktól. A mindennapi élethez szükséges
bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, sürgős
ügyintézésben kaphatnak segítséget az otthonukhoz kötött idősek, tartós betegségben
szenvedő egyének.
A járványhelyzetre tekintettel a családsegítő,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasítása alapján, csak indokolt esetben végez családlátogatást és tart személyes ügyfélfogadást.
A szolgáltatást igénybe vevő személyekkel
elsősorban telefonon és elektronikus üzenet
(e-mail, Messenger) formájában történik a
kapcsolattartás.

Elérhetőségek:
Hamvas Bálint intézményvezető/
családsegítő: 06/30-695-55-38
Adamkó Magdolna klubvezető:
06/30-695-50-70
Cím: 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
(régi gyógyszertár épülete)
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AMIKOR A JELZŐLÁMPA
IS BECSAPHAT
A napokban a Dinnyési úton a vasúti átjáróban
álltam, mert pirosan villogott a lámpa, és a sorompó is lent volt, amikor ezek a képek készültek. Egyszer csak a lámpa meghibásodott és egyáltalán nem villogott, majd a sorompó is lassan
felemelkedett. Szerencsére többen is várakoztunk az átjáróban és nem lendületből közelítettük azt meg, így elkerültük a balesetet.
H. S.
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Élelmiszeradományok
az Alditól
A Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez benyújtott nyertes pályázatnak köszönhetően
2018. április óta, napi váltásban tudunk a településeken ételadományhoz juttatni a családokat (hétfő - Csősz, kedd - Seregélyes, szerda Csór, csütörtök - Tác, péntek - Aba). Naponta
20 és 50 kg közötti vegyes élelmiszer kerül kiosztásra, amelyek a székesfehérvári Aldi üzletből érkeznek. Munkatársaink az intézménnyel
kapcsolatban álló családoknak és egyedülálló
időseknek adják át az adományt, a településekre történő szállítást az önkormányzatok
biztosítják. Az eddigi tapasztalataink szerint a
termékek mennyisége és minősége alapján is
érdemes a tevékenységet folytatnunk a jövőben. Az érintett személyek örömmel fogadják
az élelmiszert, amely az intézmény megítélését is pozitív irányban befolyásolja, így mindenképpen javasolt a továbbiakban is élnünk
ezzel a lehetőséggel.
Hamvas Bálint - intézményvezető
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ

https://www.elelmiszerbank.hu/hu/tevekenysegunk/aruhazi_mentes.html

DIÁKOK MONDTÁK

KEDVES SAJTIMÁDÓK!

Ebbe a rovatba illik az egyik tanuló szakmamegnevezése: számítástechnikai programozó és gépesített könyvelő.
Egy dolgozat azon kérdésére, hogy mi a periféria, született az alábbi válasz: egy olyan hardver
eszköz, amely kapcsolatot teremt a számítógép
és a túlvilág között (külvilág helyett). Hát, a
hangzása hasonlít, de micsoda különbség!

A jelenlegi járványhelyzet miatt bezártuk a műhelyt,
szüneteltetjük az árusítást.
Mindenki egészségének megóvását legfontosabbnak tartva, alkalmazkodunk az aktuális állapotokhoz.
A jövőben, az itthoni árusítás mellett, az eddig is
bevált házhozszállítás bővítését tervezzük.
A reményeink szerinti mielőbbi nyitásról, kezdésről,
időben tájékoztatunk benneteket.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Csipke Sajtműhely
Fogas Tünde és Csizmadia Péter

Forrás: Hunyadi Mátyás Szakgimnázium Évkönyve

Seregélyesen 2020. január 1-jétől a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott TÁBITA Alapszolgáltatási Központ biztosítja a házi segítségnyújtás
szolgáltatást, az Országos Szociális Segítő Központ pedig a szociális étkeztetést nyújtja a településen.

Elérhetőségek
Dr. Heidl Beáta intézményvezető:
06/20-292-0728
Árvai Andrásné telephelyvezető:
06/20-263-2871
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KÖSZÖNJÜK, KÖSZÖNJÜK,
KÖSZÖNJÜK…
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alatt legyen élelmünk és utána is, ha majd újra indul
az élet.
Még a legöregebb emberek sem emlékeznek ilyen világméretű, pusztító járványra, ami elől nincs hova menekülni. Az alapvető döntéseket meghozta a kormány,
de rajtunk múlik a fertőzés elkerülésének nagyobbik
fele. „Fontos, hogy mindenki tudatosítsa magában: aki
most az egészségügytől, vagy a kormánytól várja a
vírushelyzet megoldását, az téves úton jár. A járvány
mostani szakaszában hihetetlenül nagy mindenkinek
a személyes felelőssége. Fontos az egészségügy felkészítése a most garantáltan rázúduló kihívásokra, de
az a meghatározó, mennyire vagyunk fegyelmezettek,
mennyire vesszük komolyan a helyzetet, mennyire vagyunk képesek csökkenteni a kontaktusainkat. Most a
legfőbb üzenet: Maradj otthon!” – mondta egy interjúban Kincses Gyula, az Orvosi Kamara elnöke.
Helyi önkormányzatunk időben és nagyon jó dönté-

Ezen az oldalon szeretnénk kifejezni határtalan hálánkat, nagyrabecsülésünket, köszönetünket azoknak,
akik e világméretű vírus járvány idején gyógyítanak,
kiszolgálnak, ellátnak bennünket, gondoskodnak, vigyáznak ránk. Akik nélkül elviselhetetlen lenne az
életünk. Mindenek előtt az orvosoknak, gyógyszerészeknek, mentősöknek, az egészségügyben, az önkormányzatunkban dolgozóknak. Fölsorolni is nehéz kiknek tartozunk köszönettel: az élelmiszer, hús, zöldség
és egyéb üzleteknek, azok beszállítóinak, postának,
pedagógusoknak, akik gyermekeink távoktatását
próbálják színvonalasan működtetni. Autóbusz vezetőknek, rendőröknek, kamionosoknak, a sok-sok
önkéntesnek, támogatóknak. És a mezőgazdaságban
dolgozóknak, akik biztosítják, hogy a járvány ideje
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seket hozott. És Seregélyes lakossága példaértéküen
követi a szabályokat, azt amit kér tőlünk most ez a
szomorú helyzet. Kinézve az ablakon csak elvétve látni embert, ők is maszkban, kesztyűvel a kézen. Elnéptelenedett a falu.
Kovács András Péter humorista így fogalmazott a járvány kapcsán: „Isten most felvonta a szemöldökét”. De
az emberiségnek tanulnia kell az intésből. Össze kell
fognunk, fegyelmezettnek kell lennünk és segítenünk
egymást. „Muszáj talpra állnunk! Hiába vagyunk most
elzárva egymástól, megerősödnek a kapcsolataink. A
koronavírus járvány tanulságai a jobb megoldások felé
lökik majd az emberiséget” – vallja a humorista.
Messze van még a vége, addig még sok türelemre, kitartásra, további segítség nyújtásra, tolarenciára van
szükség, de bíznunk kell! Hogy minden rendben lesz!
Kovács Edit

>
qe h p
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Az elmúlt időszak történései
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Az „Élő Ősz”
Nyugdíjas Klub
eseményei

Az elmúlt évben a Magyar Falu program keretében nyert
az Ady Endre utca Pálinkaházi út és a Nagy köz közötti
szakaszának felújítására beadott pályázatunk. Ennek köszönhetően márciusban új aszfaltszőnyeggel burkoltuk
az Ady út ezen szakaszát, valamint a nemesített padkát
is az út mindkét oldalán. Ezt követően az utak kátyúzására került sor (többek közt az Ady út kimaradt szakaszán, Selymesben, a Pálinkaházi úton, a Templom közben,
illetve annak a Fő úti csatlakozóján, a Liszt Ferenc út
Dunaújvárosi úti csatlakozóján, a Liszt Ferenc úton és
ott a padka egy része is felújításra került, valamint a Középúton). A Nagy köz és a Fő út kereszteződését kiszélesíttettük a biztonságos ki és befordulás lehetőségének
elérése végett. Ugyanis itt kettő személyautó is nehezen
fért el egymás mellett, a nagyobb gépjárművek esetében
ez lehetetlen volt eddig.
Március 31-vel megszűnt a Sárvíz Szociális Intézményfenntartó Társulásunk, emiatt április elsejétől megalakítottuk
a Seregélyesi Szociális Intézményt, melynek feladata az
idősek nappali ellátása, illetve a család és gyermekvédelmi feladatok. A rendkívüli járványügyi helyzet miatt az intézmény jelenleg nem fogadja az időseket. Itt ragadnám
meg az alkalmat, hogy ismét felhívjam az idősek figyelmét,
hogyha gondjuk akad a saját ellátásukkal, nyugodtan keressenek minket munkaidőben telefonon a hivatalban, és
biztosan tudunk segíteni azok megoldásában.
Több mint kettő éves procedúra után sikerült a Fő úton
egy gólyafészket (oszlopostól) áthelyeztetni még a gólyák megérkezése előtt. Ugyanis az érintett oszlopot valamikor évtizedekkel ezelőtt állították fel, akkor az még
nem okozott problémát, annak ellenére, hogy pont egy
kapubejáró elé került. Az áttelepítés során a nehézséget
az okozta, hogy valamennyi közműszolgáltató és a Duna-Ipoly Nemzeti Park engedélyeit is egy időpontra kellett megszerezni, illetve a munkát is ennek megfelelően
kellett összehangolni.

A 2020-as évet január 8-án
kezdtük. Nagy örömünkre
új tagot köszönthettünk:
Kenderes Lászlóné, Jutka
személyében.
Verssel és pezsgős koccintással üdvözöltük az
új évet. Aranyosi Ervin:
”Kívánságom az új évre” című
verse hangzott el, melyet a Bodrogközi és
Ungvidéki Kalendáriumból találtam.
Értékeltük az elmúlt időszak eseményeit, majd az
előttünk álló feladatokról beszéltünk. Így a 2020-as
év klub napjait a hozzátartozó eseményekkel. A megyei szövetség rendezvényeinek ismertetését.
Mivel két hetente jövünk össze, a január 23-án történtekről folytatom a tájékoztatást. Kenderes László
új tagunkat köszöntöttük.
Gyertya gyújtással, verssel búcsúztunk el Vogl Ferencné Erzsi nénitől, aki a klub megalakulása óta tag
volt.
Megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról.
Január 12-én koszorúztunk és gyertyát gyújtottunk a
Doni katasztrófa áldozatai emlékére a világháborús
emlékműnél, ahol Zölei Józsefné klub tagunk megható versét hallhatták az emlékezők.
Kirándulási ajánlat került ismertetésre, melyet a jelenlévők elfogadtak. Oláh Jánosné ismertette az elmúlt év pénzügyi beszámolóját. Bejelentette klub
tagságának megszüntetését. Köszönjük az eddigi
munkáját.

Figyelem!
A Depónia Kft. a zavartalan szemétszállítás biztosítása
végett, ideiglenesen felfüggesztette a lomtalanítást, amit
az utóbbi években már egyedileg szállítottak el az ingatlanoktól előre egyeztetett időpontban évente egy alkalommal.

Hingyiné Marika a dalkörrel kapcsolatosan tájékoztatta a tagságot.
Köszöntöttük a hónap születésnaposait és a névnapjukat ünneplőket.
Február 6-án népi megfigyelések és népi mondák kerültek előtérbe. Megbeszéltük, hogy a legközelebbi
klub napon farsangolunk, jelmezes beöltözéssel.
Dalkörünk jelentkezett a XXVII, Kortárs Ki Mit Tudra.
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Február 20án
farsangoltunk,
melyre meghívtuk Horváth
Sándor polgármester urat és Nagy István alpolgármestert.
Új tagot köszöntöttünk: Tóth Lászlóné Évát. Hat
hölgy tagunk magára öltötte a kitalált jelmezét. Beszéltünk a farsangi időszakról, a régi szokásokról.Viccek is előkerültek! Végül köszöntöttük a hónapban
ünneplőket és tomboláztunk.
Utolsó klub napunk március 5-én volt. A közelgő
nőnap alkalmából meghívtuk Kajos Istvánné Ildi alpolgármesterünket. Huszonnyolc hölgy tagunkat
gyönyörű virággal és nagyon szép köszöntővel lepték meg a fiúk: Penzer Patrik az ifjakat képviselve,
Kenderes László a klub fiú tagjait, Nagy István alpolgármester pedig az önkormányzat képviseletében.
Március 1-én dalkörünk a Ködmön citerások képviseletével sikeresen részt vettek a XXVII. Fejér Megyei Kor-Társ Nyugdíjas Ki Mit Tud-on. Oklevéllel
tértek haza. Gratulálunk a kiváló szerepléshez! Köszönjük Nagy Imola tanárnőnek a felkészítést.
Sajnos a további terveinket a korona vírus meghatározza.
Minden aktív tagunknak köszönöm, hogy együtt lehettünk. Minden olvasónak jó egészséget kívánok.
Kiss Gyuláné - klubvezető
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VÁLTOZOTT A SZABÁLYSÉRTÉSI TÖRVÉNY
A kóborló kutyákról és gazdáik felelősségéről
Több panasz érkezett és érkezik is a Polgármesteri Hivatalhoz a tekintetben, hogy egyes ebtartók a kutyáik felügyeletét
nem biztosítják, az ebtartás elvárt körülményeit nem tartják
be, azaz a kutyák közterületeken kóborolnak, vagy más tulajdonában rongálást, kárt okoznak.
2020. március 1-étől ez ügyekben is a rendőrség jogosult eljárni.
A hatáskör új címzettjeként 2020. március 1-étől a Szabs. tv.
38. § (1) bekezdése értelmében általános szabálysértési hatóságként a rendőrség általános rendőrségi feladatok ellátására
létrehozott szervének szabálysértési hatósági feladatok ellátására kijelölt szervei járnak el.
A Belügyminisztérium felhívta a Helyi Önkormányzatokat, valamint a képviselőtestületek szerveit, különösen a Polgármestereket és Jegyzőket, hogy mindazon szabálysértések esetében (pl. az óvodai nevelésben
való részvételi kötelezettség és a
tankötelezettség megszegése,
köztisztasági szabálysértés,
veszélyeztetés kutyával
szabálysértés), amelyek
kivizsgálását korábban
a járási hivataloknál,
a fővárosi kerületi
hivataloknál kezdeményezték, 2020.
március 1-étől a
Szabs. tv. által büntetni rendelt, társadalomra veszélyes
tevékenység
vagy
mulasztás kivizsgálása
érdekében az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervének
szabálysértési hatósági feladatok
ellátására kijelölt szervei előtt tudják
megindítani.

Előzőeket kiegészítve:
Veszélyeztetés kutyával
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
193. §-a szerint:
„193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre,
vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen
- a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül
elengedi vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön segítő kutya kivételével - szállítja,
d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi,
illetve beviszi,
szabálysértést követ el.
(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a
ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt
a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a
természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.”
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A jogszabályalkotó célja a tényállás megfogalmazásával a közterületek és nyilvános helyek zavartalan használata, az emberek testi épségének megvédése, a kutyatámadásokból fakadó
személyi sérülések számának visszaszorítása.
A szabálysértés elkövetője az lehet, akinek a kutya a felügyelete alatt áll. Ez rendszerint a kutya tulajdonosa, de lehet pl.
ideiglenes őrzéssel, kutyasétáltatással megbízott személy, családtag vagy a kutyát birtokban tartó személy. Az is elköveti
a szabálysértést, aki az állatot jogtalanul tartja magánál (pl.
eltulajdonította). A tényállás többféle elkövetési magatartást
fogalmaz meg.
Az a) pont alatti esetek: egyfelől amikor az elkövetési magatartás helyszíne is meghatározott, kizárólag akkor valósul meg a
szabálysértés, ha a kutya a település belterületén a közterületre
kerül ki felügyelet nélkül. Felügyelet nélkül van a kutya, ha gazdája nincs olyan helyzetben, hogy a kutyát visszatarthassa, kikerül
a felügyelete alól, ha olyan messze van, hogy nem tudja megakadályozni azt, hogy a kutya a sértettet megtámadja. Másfelől megvalósul a szabálysértés, ha a kutyát hosszabb időn át kóborolni
hagyják, teljesen egyedül engedik ki, ilyenkor a magánterületen
megtalálva is felelősségre vonható az állatot felügyelő személy.
Aki a település közigazgatási területén kívülre
viszi a kutyát, és ott engedi szabadon,
nem követ el szabálysértést.
Elhatárolandó az a) pontba tartozó elkövetési magatartástól az az eset, amikor a
kutya gazdája nem teszi
meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy kutyája ne juthasson
az útra, és az eb az
úttesten közlekedő
járművekre támad
(embereket
nem
támad meg, az úton
csatangol). Ebben az
esetben a közrend védelmén túl, egy speciálisabb jogtárgyat, a közúti
közlekedés biztonságát sérti
az elkövető, ezért magatartása a
közúti közlekedési szabályok kisebb
fokú megsértése szabálysértésnek minősül.
A b) pontban foglalt esetben a szabálysértés természeti (olyan
földterület, melyet elsősorban természet közeli állapotok jellemeznek), védett természeti területen (védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított földterület) és vadászterületen (az a
föld- vagy vízterület, amely kiterjedése a 3000 hektárt eléri,
szemközti határvonalainak távolsága legalább 3000 méter, ahol
a vad a szükséges táplálékot megtalálja, természetes szaporodási feltételei és mozgásigénye, búvóhelye, nyugalma adott)
követhető el, a jogszabály pórázkötelezettséget ír elő.
A c) pontba foglalt elkövetési magatartás speciális helye a közforgalmú közlekedési eszköz, ilyenre csak pórázzal és szájkosárral vihető fel a kutya, kivéve a vakvezető és mozgáskorlátozottat segítő eb.
A d) pontban felsorolt területek mind nyilvános helyek, ezeknek a területére a kutya bevitele is szabálysértést valósít meg.
A tiltást egészségügyi és higiéniai szempontok indokolják.
A (2) bekezdés a harapós természetű kutyák zárt helyen tartását, vagy a bejáraton erre utaló figyelmeztetés elhelyezését
teszi kötelezővé.A harapós kutya magánterületen (pl. kertben)
való szabadon tartása a vagylagosságból következően csak akkor szabálysértés, ha erre utaló figyelmeztetés nincs a kapun
elhelyezve.
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Futótűzként terjed a segíteni
és tenni akarás
Több Általános Iskolánk technikai dolgozói és Kenderes Lászlóné mintegy ezer szájmaszkot készítettek, részben a település
lakói részére. Az alapanyagot saját erőből és vállalkozói adományokból biztosították.
Az elkészült maszkokat az önkormányzat polgárőrök segítségével juttatja el a település közforgalmi helyeire, ahonnan a
lakók ingyenesen vihetnek belőle.
Falunk egyik varrónője kapott felajánlást egy seregélyesi származású, de jelenleg külföldön élő ismerősétől. Pénzt gyűjtött,
amit felajánlott Vámosi Gabriellának és Zelnik Timeának, hogy
vásároljon belőle alapanyagot szájmaszkhoz, készítsék el és adják oda rászorulóknak, a falu lakóinak, akiknek ők gondolják,
ezt a döntést rájuk bízta.
Engem Gabi keresett fel, hogy tudnék-e segíteni, mivel így is
rengeteg a munkájuk, segítség kellene nekik a varrásban.
Egy közösségi oldalas (Facebookos) bejegyzésben kiírtam,
hogy varrni tudó embereket keresünk.
Fél óra leforgása alatt 14-en jelentkeztek, hogy segítenének!
Az anyag megérkezett, Gabi és Timi kiszabták és neki is láttak
a varrásnak. Az önkéntes segítőknek készítettek egy videót,
ami alapján könnyen el lehet készíteni a maszkokat.
Egyedüli problémánk a hozzá való gumi beszerzése volt, de ebben is akadt segítségünk, a falu lakói és ismerőseim ajánlottak
fel pertligumit!
Hétvégén meg is kezdődött a gyártás. A varrásra jelentkezőknek
kiosztottunk 50-50 darabot, amit a hét végén el tudnak készíteni.

!!! FIGYELEM !!!

Az ingatlanok közterületre kihajló, kinyúló növényzet és az ingatlanok előtti közterület karbantartási
kötelezettségéről.
A településen sajnos sok ingatlannál tapasztalható, hogy a telken belül ültetett fás szárú és egyéb növényzet a kerítésen,
vagy az ingatlan határán túlra terjeszkedik. Az ilyen - a közterületre kinyúló - ágak és növényi részek sok kellemetlenséget
okoznak a gyalogosan, illetve a járművel közlekedők számára. Továbbá, a kellemetlenségeken kívül még balesetveszélyes
helyzeteket is előidézhet a gondozatlan, elhanyagolt növényzet pl. az útkereszteződésekben. Egy szélvihar vagy télen, az
ágakra rakódó jég súlya is letörhet akár vastagabb faágakat is,
amelyek szintén komoly veszély forrásai lehetnek egyaránt az
emberi életre és az értékekre.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) számú MT. rendelet 33. § (1) b)
pontja szerint: „A közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles saját költségén elvégezni az ingatlanán lévő
fákon és növényzeten az út állagának védelme és a közúti forgalom biztonsága érdekében szükséges gondozási
munkákat.”.
Kérjük a Tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy az ingatlanon
belüli fás szárú növényeik folyamatos karbantartásáról gondoskodni szíveskedjenek. Az ingatlan kerítésén túlnyúló növények ágai a közterületre (pl. utak, járdák) ne nyúljanak
át, a közterület akadály- és balesetmentes használatát
ne befolyásolják!
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Ezeket is majd a Polgárőrök fogják továbbítani a kijelölt helyekre, illetve amennyiben tudunk annyit készíteni, szeretnénk
intézményeknek is felajánlani belőle.
Eközben Kardos Józsefné Ica, szintén felajánlást tett, minden
nap elkészít 10 db maszkot, amit naponta elhozunk tőle, és a
falu Polgárőrei kiosztják azok közt, akiknek nincsen lehetősége
megvásárolni, vagy munkája során szükséges.
De nem felejtkezhetek meg Barten Slezák Trikszi (BlaBella) önzetlen segítségéről sem, ő az elsők közt volt, aki ellátta a falu
óvónőit, boltosait saját készítésű maszkjaival.
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki ebben a nehéz helyzetben, önzetlenül segített!
Köszönetem fejezem ki a falu lakóinak az összefogásért és a
felajánlásokért!
Juhász Róbertné Judit - szülői munkaközösségi tag

Apró, de nagyon értékes
gesztusok
Amikor a rohanó hétköznapokban azt gondoljuk, hogy az emberekből kihalt a jó érzés, az egymásra figyelés, a szeretet –
akkor például egy ilyen járvány idején rájövünk, hogy nagyot
tévedünk. Községünkben naponta vagyunk tanúi, hogy mennyi
apró ötlettel, figyelmességgel fejezzük ki azt, hogy értékeljük
a másik embertársunk munkáját. Nem kellenek ahhoz égbe
kiáltó nagy dolgok, csak éreztetnünk kell: észrevettük, tudjuk
mit tesznek értünk. Legutóbb ilyenről hallottam: Cseh Bognár
Renáta saját készítésű tortával lepte meg a gyógyszertárban
dolgozókat, Tiffingerné Cerbona szeletekkel, Zsigmond Anikó
sütivel, Heiter István és Balassa Lőrincné virággal. Milyen nagyszerű dolog ilyen faluközösségben élni!
Kovács Edit
Továbbá:
A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet 6. §-a szerint:
6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos
köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos
megközelítésére és körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása
az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.
(3)………
(4) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás
kivételével - a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.
(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal
érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán
tartani.
Kérjük, hogy az előzőeket, az esetleges kellemetlenségek (hatósági kötelezés, bírság) elkerülése érdekében, tartsák be !!!!
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Pintér László

Emlékeim
1944-45.
(Részlet)

…Tovább mentünk, remélve, hogy több borzalmat
már nem látunk hazáig, de
tévedtünk. Alig negyven
méter után a földút egy kb.
6-7 m átmérőjű, 40-50 cm
mélységű mélyedésen vezetett keresztül. Itt néhány héttel ezelőtt egy nagy kiterjedésű pocsolya lehetett, amely annak idején sok mindent
elnyelt és rejtegetett. A pocsolya teljes kiszáradása után –
amely már legalább egy hete megtörtént -, a különféle járművek, lófogatok a száraz iszapot megtörték, szétzúzták.
Így megtörték és szétzúzták annak a katonának a holttestét, amely a pocsolya mélyén feküdt. Orosz volt az biztos,
mert a porból kikandikáló bakancsai, a felette viselt zöldes
lábszártekerések és a zöldes katonazubbony, rajta a szovjetek csillagos gombjai, mind ezt bizonyították. Borzalmas
volt a zubbony alól és a lábszártekerések fellazult, szétzilált
rétegei közül a por tetejére nyomódott kocsikenőcs-szerű
és színű, szétmálló emberi test látványa. Nem csak a látványa, de a bűze is borzalmas volt, amely a távolabbi, erősen
felpuffadt német holttestek bűzével egyesülve, megülte a
volt pocsolya környékét, tüdőnket és gyomrunkat.
A látvány iszonyatos volt, és alig tudtuk elindítani a szinte
földbegyökerezett lábainkat, hogy távolabb kerüljünk innen mihamarabb. Gondolataink még hosszasan a borzalmak helyszínén időztek. Ott, ahol a felpuffadt és szétmállott emberi testek hevertek. Rájuk gondoltunk, akik még
nem is olyan régen élő, eleven emberek voltak, akiket szerettek, akikért családjaik: anyák, apák, testvérek, feleségek
és kedvesek, gyermekek is nagyon aggódtak. Akikért imádkoztak és Istenhez fohászkodtak, és akiket e rettenetes
világégés végén mind hazavártak!
Ők is olyan élő, eleven emberek voltak, akik maguk is bizonyára nagyon aggódtak az otthon, a hátországokban maradt
kedveseikért, családjaikért. Akik talán maguk is céltalannak,
értelmetlennek tartották ezt a halálos, POLITIKUSI háborúsdi játékot, a mérhetetlen szenvedést és gyilkolást. Akik
mielőbb szerették volna abbahagyni az egészet, és békében hazamenni a szeretteikhez, családjukhoz. Azonban ez
itt nekik, és más harctereken sok millió katonatársuknak
soha meg nem valósult vágya, álma maradt csak, mert ebben a háborúban is a harctereken kegyetlenül és bőven
arató kaszás, a HALÁL, végleg megakadályozta őket ebben.
Meghaltak, akik közül nagyon soknak végső nyughely sem
jutott, akiket sohasem temettek el, vagy éppen oda, ahol
szeretteik soha nem találtak rájuk, és még egy szál gyertyát, egyetlen szál virágot sem vihettek a sírjaikra.
A háború után, még 1945. április végén apukámmal kétszer
is jártunk ezen a cukorrépa földön, hogy répát vigyünk
haza főzeléknek. Többet nem mentünk oda, mert apám
felfedezte, hogy az egész föld alá van aknázva, és nagyon
veszélyes terület volt. A halottak már nem voltak ott, ös�szeszedték őket, és ahogy akkor szokássá vált, orosz és
német katonai tömegsírokba temették őket. Ilyen volt a
faluban több helyen, többek között a katolikus templom-
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kertben, a paplak melletti obeliszk tövében is. 1946-ban
felszedették az oroszok sugallatára a magyar hatóságok a
már oszlásnak indult holttesteket, és eltemették a kastélykertben a Hadik kastéllyal szemben. Itt emeltek emlékművet a szovjet hősi halottak tiszteletére.
Ezt a nem mindennapi munkát két szőlőhegyi fiatalember
vállalta és végezte el. A két legényke aztán 2-3 éven belül,
állítólag a hullák felszedésének következményeként, meg
is halt.
Leereszkedve a bolondvári dombok dűlőútján, Selymes
pusztát elhagyva, hamar az Új utcai nagyföldekhez értünk.
A temetőt elhagyva máris az Új utcán bandukoltunk. Ács
kereszt-mamáék házához érve elbúcsúztunk tőlük, és siettünk a Kis-közön hazafelé. A Burga utca folytatásaként, az
Új utcai és Fő utcai kertek határvonalán húzódó gyalogút,
mely az Ötház-i kerteket is elfelezve haladt egészen a Pálinkaház-i közig, fontos gyalogos közlekedési útvonal volt
már évtizedek óta.
A Kis-közről mi is erre az útra tértünk és haladtunk egészen a kertünkig. A kertek alatt tértünk haza. A kertünk
szélén felmentünk az udvar hátsó kapujáig, ami félig nyitva
volt. Végre hazaértünk, és most nagyon örülnünk kellett
volna, de valahogy nem tudtunk, volt valami belső szorongás bennünk, ami nem engedte ezt nekünk.
Végighaladva a hátsó udvaron, az itt és az első udvaron
látottak egyértelműen jelezték, hogy itt semmi sincs rendben, nagy bajok vannak. A földbeásott pince ajtaja, ahol a
sózott disznóhúsok voltak elrejtve, tárva-nyitva, ahogy a
tyúkól és az összes baromfi ól nyitva volt. Már messziről
látszott, hogy a ház első udvarban levő helyiségeinek –
istálló, kamra és a konyha bejárati ajtajai is tárva-nyitva
vannak. Látszottak az udvarra kihurcolt bútordarabok, melyeknek ártott a kinti pára, az eső, a nap és a szél. Anyánk,
ahogy meglátta őket, ledobott minden batyut, amit eddig
egész úton magával cipelt, és a bútorokhoz ment. Megsimogatta őket, és keserves sírásban tört ki belőle a látvány
okozta fájdalom. Sírt és halkan szitkozódott. Nagyon sajnálta a bútort, az egyszerűen szép selyemfényű fenyőbútort, melyet az édesapja és testvérei – Fischer papa és
fiai: Anti, Laci és Pista bátyánk - készítettek az esküvőjére
hozományként.
Szitkozódott, mert sejtette, hogy akik ezt tették a bútorokkal, azok képesek voltak kirabolni az egész lakást is,
amire úgy látszik, az itthon maradtakból senki rá sem nézett, nem vigyáztak rá.
Végül apánkat is hibáztatta amiatt, hogy velünk jött, ahelyett hogy itthon maradt volna, mint a többi szomszéd, és
vigyázott volna a házra és a benne levő holmikra. Ha nem
jött volna velünk szegény apuka, akkor meg nekünk, ott
hiányzott volna nagyon, és mint jó apa, nem is engedett
volna el egyedül bennünket a menekülés - most már általunk is megtapasztalt – nagyon veszélyes és rögös útjára.
A szobákban szanaszét dobálva minden, még a szalmazsákokat is kiborították az ágyakból. Nővérkémmel elhűlve és
megrökönyödve néztünk szét, és fogalmunk sem volt, mi
lesz most velünk. Titokban mindketten arra gondoltunk,
hogy miért is kellett hazajönnünk, miért nem maradhattunk Nemesgulácson, vagy Reziben. Ott is lehetett volna új
életet kezdeni, talán még könnyebben is, mint most itthon.
Sejtettük és éreztük, hogy rettenetesen nehéz napok jönnek, várnak ránk ezután. Sajnos, igazunk is lett.
(Folytatása következik)
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PICI SZIKRÁBÓL IS
LEHET NAGY TŰZ
Megtartottuk a 2019-es év évzáró közgyűlését,
melyen az egyesületi tagok majdnem teljes létszámmal jelen voltak.
Elnöki beszámoló hangzott el az elmúlt év végrehajtott feladatairól, a pénzmozgásokról, a rendezvényekről (falunap, lecsófőző verseny, stb).
Nem maradt el az eddigi munka megköszönése
sem.
Id. Agócs Sándor elnök ismertette a 2020-as év
feladatait. Elhangzott a továbbképzések fontossága. Ebben az évben is 4-5 fő önkéntes jelentkezik a 40 órás alaptanfolyam elvégzésére, így
tovább bővül a képzettebb tagok száma.
Szeretnénk egy tűzoltó szertárt kialakítani, létrehozni – önkormányzati segítséggel. Ez az egyik
fő feladat a 2020-as évben. Ehhez sok javaslat
hangzott el és érezhető volt a tenni akarás a tagok részéről, mivel látják a célt.
A jó csapat kialakítására, egymás segítésére és
szinte az egymásban való maximális megbízás
fontosságára hívta fel Koppán Viktor elnökségi
tag a figyelmet a közgyűlésen, ahol a tűzvédelmi
eszközök gyűjteményének gyarapításaként egy 6
kg-os poroltó készüléket adományozott.

Önzetlen segítségnyújtás a Hétszínvirág
Baptista Óvoda és
Bölcsődében
A koronavírus járvány kapcsán óvodánk dolgozói aktívan részt vesznek a kialakult nehéz helyzet enyhítésén településünkön. Óvodánk
folyamatosan ügyeletet biztosít azon kiscsoportos gyermekek számára, akiknek felügyeletét, elhelyezését a szülők nem tudják megoldani
(elsősorban egészségügyben és a kereskedelemben dolgozó szülőkről van szó), természetesen az egészségügyi szabályok maximális betartása mellett.
Emellett óvodánk technikai dolgozói végzik a közel 100 kisgyermeket
érintő ételkiszállítást, ami gyermekeink napi háromszori étkezését fedezi. Az ételt a Humanitárius Kft. készíti el számukra.
Az óvónők a tematikus tervük alapján rendszeresen küldenek segédanyagot a szülőknek, hogy a gyermekek ezzel az online segítséggel
fejlődhessenek és ily módon is kapcsolatban legyünk a szülőkkel és
segítsük őket ebben a nehéz időszakban.
Kosaras Istvánné - intézményvezető

SZOLGÁLATBAN
A POLGÁRŐRSÉG IS!

A feladatok elvégzésében részt vesznek az egyesület nő tagjai (5 fő) is. Tudják ezt azért is jól
végezni, mert köztük egy főnek van felsőfokú
tűzvédelmi végzettsége, két fő pedig az elmúlt
évben sikeres vizsgát tett az alap-tanfolyamon.
További képzéseken is részt kívánnak venni.

Községünkben a polgárőrség tagjai minden nap, reggeltől estig járőröznek. Sajnos a létszám elég kicsi,
így akik dolgoznak, azok erejükön felül teljesítenek!
Jelenleg a felajánlott szájmaszkokat osztják a boltok, posta, orvosi rendelő, gyógyszertár előtt állóknak, akiknek szüksége van rá, valamit ezeken kívül
minden vendéglátó egységben, közintézményben is
gondoskodnak a kihelyezésükről.

A nők iránti tiszteletet fejezték ki férfi társaink
március 8-án 1-1 szál rózsával. A virág tűzoltó
autóval érkezett mindenki lakására, egyenruhába
öltözött társaink hozták.

Folyamatosan kérik az itt élőket, hogy a hatóságok
által előírt intézkedéseket tartsák be és ahol esetlegesen probléma adódik, ott intézkednek.

Igazi meglepetés volt. Köszönjük!
Bízunk benne, hogy sikeresen fogunk együtt dolgozni a 2020-as évben is, amihez első sorban jó
egészséget és kitartást kívánok.
Oláh Jánosné - egyesületi titkár
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Mindenkit kérünk, hogy segítsék munkájukat azzal,
hogy a lakosság betartja a jelenleg érvényben lévő
rendelkezéseket, hiszen azzal magunkat, embertársainkat, az életünket védjük.
Hálás szívvel köszönjük a polgárőrség önként vállalt
munkáját!
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A távoktatás megszervezése
a seregélyesi középiskolában

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

URRÁ LESZÜNK A
NEHÉZSÉGEKEN!
2020. 03. 16-án az alábbi gondolataimat osztottam
meg a Facebook oldalamon.

Varsányiné Kozma Judit
tagintézményvezető-helyettes
Néhány héttel ezelőtt még elképzelni sem tudtunk hasonló helyzetet.Aztán március 11-én, szerdán a kormány távoktatást rendelt
el az egyetemeken, de a miniszterelnök még pénteken reggel is
úgy nyilatkozott a Kossuth Rádióban, hogy a közoktatásban ezt
nem tartja elképzelhetőnek. Éppen ezért ért váratlanul, sőt, felkészületlenül bennünket, hogy még aznap este valamivel kilenc után
bejelentette a digitális távoktatás munkarendjének bevezetését az
általános és középiskolákban.
Az első sokkból másnap reggel már arra ocsúdtunk, hogy a közösségi oldalakon tanárok százai ötleteltek, hogyan vágjanak bele
a félig-meddig vagy teljesen ismeretlen feladatba. Példaértékű volt az ös�szefogás, online csoportok
szerveződtek, soha
addig nem tapasztalt
módon
elindult a tudásmegosztás, gyűltek
a jó gyako r l a t o k ,
oktatóvideók születtek,
és vasárnapra,
március 15-ére
már szinte forradalmi volt a hangulat.
Két nap alatt többet tanultunk a digitális oktatás lehetőségeiről, mint az elmúlt tíz évben összesen.
Hétfőn rendkívüli nevelőtestületi értekezleten döntöttünk arról,
hogy a távoktatás megvalósításához, adminisztrálásához és ellenőrzéséhez a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszert (a KRÉTA-t) választjuk. Azonban a jelenleg is fejlesztés alatt
álló felület nem igazán tudta betölteni szerepét, sokszor lefagyott,
nem működött megfelelően, így egy hét után áttértünk a Google
Tanterem alkalmazás erre a célra kialakított intézményi felületének használatára.
A tantárgyakat tömbösítettük, létrehoztunk egy hetirendet, melynek alapján minden pedagógus legalább egy alkalommal közöl új
tananyagot a gyerekekkel, illetve kéri azt számon tőlük valamilyen
formában. A tanulóktól és tanároktól azt kértük, hogy alakítsanak
ki egy nyugodt sarkot a lakásban, ahol zavartalanul dolgozhatnak,
illetve egy új napirendet: hétköznapokon délelőtt 8 és 13 óra között legyenek elérhetőek, és erre az időszakra koncentrálják a
feladatokat. És aztán „menjenek haza” a családjukhoz, ne lógjanak
egész nap a világhálón.
Az elmúlt hetekben rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, sok újat
tanultunk, nemcsak egymástól, hanem a diákoktól is, akik valljuk
be, komfortosabban mozognak a digitális világban, mint mi, tanárok.Talán a legmeghatóbb pillanat volt számunkra, amikor az egyik
kilencedikes tanulónk küldött nekünk egy videót arról, hogyan is
alkalmazhatnánk online órák tartására a Discord nevű programot,
amin egyébként a „gamerek” (a számítógépes játékosok) kommunikálnak egymással. Osztályfőnökük azóta is használja ezt a platformot a matematikaórákon oly módon, hogy a képernyőjét, mint
egy táblát, megosztja a diákokkal, akik hangcsatornákkal vannak
jelen az órán, tehát hallják a tanári magyarázatot, és akár kérdéseket is tudnak intézni a pedagógushoz.
Tehát a seregélyesi középiskolában, amellett, hogy létrehoztuk a
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Virtuális osztálytermek a Google felületén
virtuális osztálytermeket a Google felületén, és mellette a KRÉTA-ban is adminisztráljuk a feladatokat, a tanári módszertani
szabadság lehetővé teszi, hogy különféle applikációkkal színesítsük az új oktatási formát. Van, aki JamBoard táblát használ, más a
Google Űrlapok és a Redmenta segítségével állít össze teszteket
a tanulóknak a gyakorláshoz vagy számonkéréshez. A gyakorlati
oktatásvezetőnk például rövid videókat készít a különböző
munkagépek működéséről, és azokat a
YouTube-csatornáján teszi elérhetővé a diákok számára.
Osztályfőnökeink
többsége legalább
hetente
egy
alakommal
„élőben” is
bejelentkezik például
a Messengeren vagy
a Skype-on,
hogy ily módon is biztassa
azokat a gyerekeket,
akiknek gondot okoz az
időbeosztás, a feladtok ütemezése, egyes eszközök használata,
vagy éppen a közösség hiánya. Mert ezt is többen
megfogalmazták mind a kollégák, mind a tanulók közül, hogy bár
szép és jó, hogy a huszonegyedik században így is működhet egy
iskola, de igen is szükségünk van a mindennapi érintkezésre, a közösségi élményre.
Elmondhatjuk, hogy ennek az új oktatási formának a megszervezése a középiskolás korosztály körében egyrészt talán könnyebb,
hálásabb feladat, mint az általános iskolában, hiszen a tanulók általában fejlettebb digitális kompetenciával és eszközökkel rendelkeznek, önállóbbak, és ezáltal a szülőkre is kevesebb feladat hárul
a tanítás-tanulás folyamatában. Viszont a mi iskolánkban a szakképzés megvalósítása – a mezőgazdasági gépész szakma jellegéből adódóan – speciális helyzet elé állította az intézményvezetést.
Kénytelenek voltunk az elméleti tananyagtartalmat átcsoportosítani, a szakmai gyakorlatot elhalasztani, illetve a végzős diákok
esetében projektfeladatok kiadásával megoldani.
Bár a tablók elkészültek, a tarisznyákat megrendeltük, a meghívókat kiosztottuk, sőt idén első alaklommal traktoros felvonulással
is ünnepeltünk volna, nos, szinte biztos, hogy április 30-án nem
tartunk ballagást. Hivatalos információnk még nincs, de reméljük,
hogy a szakmai és érettségi vizsgák nem maradnak el, ha el is tolódnak néhány héttel.
Addig is mindenki (tanár, diák, szülő) teszi a dolgát legjobb tudása
szerint, és bízik abban, hogy hamarosan visszaáll minden a régi
kerékvágásba. Az intézményvezetés valamint a technikai dolgozók
továbbra is (amíg még tehetik) bejárnak a munkahelyükre, szervezik, biztosítják a távoktatás zavartalan működését, elvégzik az
esedékes karbantartási munkákat, felkészítik az iskolát a tanulók
újbóli fogadására.
Ezekben a nehéz időkben mindenkinek kitartást, higgadtságot és
főként jó egészséget kívánok.Vigyázzunk magunkra és egymásra!
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„Kedves Seregélyesiek!
Én most a legőszintébb szívvel mondom, le a kalappal a seregélyesiek előtt. Hogy miért? Mert a tapasztalat mondatja velem.
Én ma még tettem egy utat Székesfehérvárra, de mostantól
csak a faluban fogok mozogni, tekintettel, hogy én is a veszélyeztetett korcsoportba tartozom.
Nem félek, nem pánikolok.
Szeretnék mindent megtenni azért, hogy magamat, illetve
másokat, Titeket is védjelek!! Tudjátok, a gyerekeim, unokáim
Franciaországban élnek, akikért aggódom. Ott is bezárták az
iskolákat, óvodákat, de a fogyatékkal élők továbbra is járnak a
közösségekbe.
Ott, Franciaországban sem tartanak be minden szabályt, ott is
hiánycikk a szájmaszk, esetleg a fertőtlenítőszer. Ezeket próbálják házilag elkészíteni jó ötletekkel, praktikákkal.
Ma, amikor elindultam, lépten-nyomon olyan embereket láttam itt SEREGÉLYESEN, akik viselték a maszkot!
Komolyan, elérzékenyültem.
A zsúfolt buszon csak a gépkocsivezető és én vettünk maszkot. A többiek köhögtek, tüsszögtek, volt olyan is, aki gúnyos
megjegyzést tett.
Fehérváron nagyon kevés emberen láttam, hogy komolyan veszik a kialakult helyzet miatti tanácsokat. Az utcán alig páran
viselték a maszkot.
Hálás vagyok mindannyiótoknak, mert itt Seregélyesen, a felhívásra elsőként azt tettétek, amit tenni kötelességünk.”
Alig két hét elteltével, újabb gondolatokat szeretnék elmondani.
Most Seregélyes vezetése iránti elismerésemnek kívánok
hangot adni.
Március 14.-én szombaton késő estig, a Polgármesteri Hivatalban a rendkívüli válságértekezlet tervezett, döntött, határozott

VÖRÖSKERESZT HÍREK!
1. Közlemény A KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÓ
vizsgáztatásáról
Helyben a tanfolyam tartása csak amikortól ez
megengedett lesz, erről azonnal informálni fogok
mindenkit a közösségi oldalon.
2. A VÉRADÁSsal kapcsolatos információról tájékozódni:
1. az OVSZ (Országos Vérellátó Szolgálat) oldalán
vagy
2. a VÉRADÁS.HU oldalon lehet.
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körültekintően, pontról pontra, lépésről lépésre, aprólékosan.
Másnap reggel mindannyian kézbe vehettük azt a tájékoztatást,
amely útmutatás a mindennapokhoz, az elkövetkező hetekre,
esetleg hónapokra. Amely egészségünk, biztonságunk megóvása érdekében fontos, kötelezően betartandó „szabályokra”
hívta fel figyelmünket.
Nem sokkal később megjelent a Seregélyesi Kisbíró különszáma, melyben:
- Az „Egy Kínában dolgozó fiatalember levele” is felhívja a figyelmet, hogy miért legyünk fegyelmezettek.
- Olvashatunk fertőződés elkerülése miatti, mindenki számára
kötelező alapvető szabályokról.
- Mire ügyeljen? Mit tegyen, ha..? kérdések adnak választ, hogyan védjük magunkat a fertőzéstől!
- A háziorvosi tájékoztatás mellett, a gyógyszerkiváltás lehetőségeit is olvashatjuk.
- Megannyi kérdésre kapunk választ a házi karanténról.
A következő kiadvány tartalma jogszabályok ismertetése, tájékoztatás, kérés, köszönet NEKÜNK, ÉRTÜNK!
„Köszönet, kérés, elismerés az önzetlen segítőknek” – Polgármesterünk ezen szavai a lakosság iránti tisztelet és felelősségvállalás bizonyítékai.
Hálásan köszönöm, köszönjük a Képviselő-testület és Horváth Sándor polgármester áldozatos munkáját.
A továbbiakhoz kitartást, nagyon sok erőt, és legfőképpen jó
egészséget kívánok!
„Tudjátok, ha csak felfekszünk a vízre, és rábízzuk magunkat
egy hullámra, akkor biztosan célba érünk, mert a hullám mindig odavisz a célba!!”
A célunk pedig az, hogy egymást segítve, együttműködve, a
legnagyobb biztonságban, legjobb egészséggel úrrá legyünk a
nehézségeken!!
Mindenkinek a legjobbat kívánom!
Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!!

Herkli Márta

3. Más témákban egyelőre csak telefonon: 30/9724228, vagy e-mail-ben: mohari.kati@gmail.com tudok tanácsot, vagy információt adni.
Megértésüket köszönöm és kívánok mindenkinek
egészséges, nyugodt napokat.
KITARTÁST, TÜRELMET, SZERTETET!
Mohari Istvánné - községi vöröskereszt elnöke

Egyelőre MINDENKI ERŐSÍTSE a SAJÁT IMMUNRENDSZERÉT! Most erre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, és amikor SZÜKSÉG lesz a véradásra,
amit jelezni fognak, akkor tudjanak segíteni.
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Koronavírus
tájékoztató
A Magyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének Elsősegélynyújtó Munkabizottsága folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírus járvány hazai alakulását. A
fertőzés kockázatának csökkentése érdekében az alábbiakról tájékoztatja a közúti elsősegélynyújtó vizsgára
jelentkezőket:
Általános tudnivalók:
- Csak tünetmentesen jelentkezzen vizsgára! Betegen,
köhögéssel, lázas állapotban, légzési nehézségekkel kerülje a közösséget! A tünetek észlelése esetén egyeztessen háziorvosával,
és kérjen új időpontot a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes megyei szervezeténél!
- A vizsgán használhatja saját vizsgálókesztyűjét (gyógyszertárban beszerezhető)! A vizsga előtt és közvetlenül a vizsga után
alaposan mosson kezet meleg folyó vízzel és szappannal!
Az újraélesztés gyakorlatra vonatkozó tudnivalók:
- A komplex újraélesztés gyakorlat során a lélegeztetés bemutatása ettől eltérő utasítás kiadásáig kötelező, mivel
az így végrehajtott újraélesztés hatékonyabb a kizárólagos mellkaskompressziónál.
- Az újraélesztési fantom arcrészének fertőtlenítése önmagában elégséges védelmet biztosít a cseppfertőzéssel szemben, de
igény esetén használhatja saját egyszer használatos lélegeztető
maszkját (kereskedelmi forgalomban kapható).
- A komplex újraélesztés gyakorlat megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy a fantom arcrészének szabályos fertőtlenítése megtörtént!
1. Amennyiben nem látta a fertőtlenítést, kérje, hogy azt a vizsgáztató az Ön jelenlétében ismételje meg!
2. A szabályos fertőtlenítés alkohol alapú felületfertőtlenítő folyadékkal történik, amelyet szórófejes palackból 10-20 cm távolságból egyenletes permet formájában kell a fantom arcrészére
juttatni.
3. A szert 10-15 másodperces behatási idő után steril mull lappal kell eltávolítani, különös alapossággal az orr és a szájnyílás
külső és belső oldalára. Ezt követően a fantom akár gézlap nélkül is biztonságosan használható.

Felhívás
Kérjük, hogy amennyiben az elmúlt 1 hónapban a koronavírus
fertőzés miatt karantén alá zárt területen járt, illetve érintkezett olyan személlyel, aki ilyen területen tartózkodott, vegye fel
a kapcsolatot a Magyar Vöröskereszt területileg illetékes megyei
szervezetével és kérjen új időpontot!
A koronavírus kockázatának csökkentése érdekében
ideiglenesen vizsgára nem bocsátható jelentkezők orvosi igazolás bemutatása nélkül jogosultak a vizsgadíj
újbóli befizetése nélkül új időpontban vizsgát tenni.
Kelt: Budapest, 2020. március 2. (visszavonásig érvényes)

Most másként ünnepelünk
A Költészet Napjára és a közelgő Anyák Napjára emlékezünk
egy verssel. Sajnos ez utóbbi az idén egészen más lesz, mint
eddig. Most elmaradnak a hála kézcsókjai, a meleg gyermeki
ölelések, a sok-sok puszi. Idén legfeljebb a kapu, vagy az ajtó
kilincsére tehetjük szeretetünk virágcsokrait és telefonon,
vagy messziről köszönthetjük az édesanyákat, nagymamákat,
nevelő szülőket. Mert most az lesz a legnagyobb ajándék, ha
megóvjuk őket a bajtól, az egyre terjedő járványtól. De él
bennünk a hit, hogy jövőre és az utána jövő években sokszorosan onthatjuk rájuk szeretetünket, tiszteletünket.
Szabó T. Anna gyönyörű verse talán kissé szomorkás, de annál igazabb. Anna ma élő, 1972-es születésű fiatal író, költő,
műfordító. Kolozsváron született, 1987 óta él Magyarországon. Több rangos ösztöndíj és irodalmi díj tulajdonosa. (például: Déry Tibor díj, József Attila díj,Vackor díj, Zelk Zoltán díj,
Petőfi Sándor díj, stb).
Kovács Edit
Szabó T. Anna: E l h a g y
Elárul és elhagy.
Kilök magából és elhagy.
Önmagát adja ennem és elhagy.
Ringat és elhagy.
Talpam simogatja, fenekem törli,
hajamat fésüli, elhagy.
Orrom az illatát issza, ölel:
„Soha nem hagylak el!” Elhagy.
Áltat, mosolyog, súgja: „Ne félj!”
Félek és fázom és elhagy.
Este lefekszik az ágyra velem,
azután kioson és elhagy.
Nagy, meleg, eleven, fészekadó,
csókol és dúdol és elhagy.
Cukorral tölti a két tenyerem,
tessék, ehetem, elhagy.
Sírok és ordítok, úgy szorítom:
foghatom, üthetem, elhagy.
Csukja az ajtót és hátra se néz,
nem vagyok senki, ha elhagy.
Várom, ahogy remegő kutya vár:
jön, ölel, simogat, elhagy.
Ő kell, mert nélküle élni halál,
felemel, melegít, elhagy.
Ketrec a karja, de ház az öle,
vágynék vissza, de elhagy.
Egy csak a lecke: nem ő vagyok én,
idegen, idegen, elhagy.
Ott a világ, lesz más, aki vár!
Lesz majd benne, kit elhagyj.
Csukd be az ajtót és vissza se nézz:
várni a könnyebb, menni nehéz,
lesz ki elárul, lesz ki elárvul,
mindig lesz, aki vár, aki fél,
mindig lesz, aki vissza se tér,
megszül, és meghal és elhagy.
(A vers a Nők Lapja 2020. április 1-jei számában jelent meg)

