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Olyan emberek millióit büntették meg, akik
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mentek, mert a hazájuk szólította őket. Nem tehettek róla, hogy egy olyan háborúban kellett harcolniuk,
melynek nem volt jó és nem volt igazságos oldala. …
Mi magyarok 100 évvel Trianon után bátran kihúzhatjuk
magunkat. Megmaradtunk! Azt tettük, amit Széchenyi
tanácsolt: a ránk dobált kövekből lépcsőket építettünk.
Itt vagyunk Európa közepén, - a szétszakítottság, a háborúk és diktatúrák ellenére is.
Folytatás a 2. oldalon
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100. évforduló és a Nemzeti Ös�szetartozásunk Emléknapja
Folytatás a címoldalról

Befejezésül II. Rákóczi Ferencet, az egyik legnagyobb magyart idézte: Isten segedelmében bízva harcolni és dolgozni egy szabad magyar hazáért. Olyan parancsolat ez, amely
máig kötelez. Többek között ez a mi szent kötelességünk
is – zárta emlékezését a polgármester.
Ezen a délutánon szép versekkel közreműködtek a helyi
Baptista Általános Iskola és Művészeti Alapiskola diákjai, valamint beszédet mondott Tabi György, a katolikus egyház
lelkipásztori munkatársa és Maksai Attila a református egyház lelkipásztora.
Áldáskérő köszöntőjét a református lelkész személyes helyzete felidézésével kezdte. Ő maga Partiumban (Románia)
született, felesége Kárpátalján (Ukrajna). S most Magyarországon, Seregélyesen élnek. Felesége kedves megfogalmazása szerint ők amolyan trianoni házaspár lettek. Ez biztosan
nem a leggyakoribb eset, de nem is egyedülálló. Nyíregyházán élt már szüleivel, amikor 2006-ban Kárpátaljára költözött, missziói lelkészként. „S immár a harmadik országban
élve mégis magyar voltam a magyarok között. Különös emlék, amikor egyszer az ukrán-román határon átutazva a román határőr érdeklődve nézte magyar útlevelemet, s megkérdezte, mit csinált ön Ukrajnában? Amikor meghallotta,
hogy ott szolgálok éppen lelkészként, akkor így próbálta kibogozni: „Tehát ön Romániában született, Magyarországon
lakik, és Ukrajnában dolgozik?
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Három országban magyarnak lenni, mindenütt magyarok között,
akik nem oda költöztek, kivándoroltak, hanem számtalan generáció óta ott élnek – egy felfoghatatlan helyzet. S még nem is
beszéltünk Őrvidékről, Felvidékről, Délvidékről.Az viszont, hogy mi
feleségemmel úgymond trianoni házaspár lehetünk, egy nagy bizonyosság arról, hogy Isten nem feledkezett el népünkről ebben a
szétszakított helyzetben sem. Ahhoz, hogy valamilyen megmaradás, gyógyulás és jövőbe néző remény legyen az átrajzolt határok
ellenére is – több kell, mint puszta emberi akarat.”
Megemlékezése ezen részében az egymásért való állhatatos
imádkozásra hívta fel a figyelmet. „Amikor 100 éve megszólaltak a harangok nagyon sokan kezdtek el imádkozni. De halkult
és elhalt az ima. Ma már nagyon csendes és ritkán szólal meg
– nemhogy állhatatos lenne. Csoda-e, hogy még mindig gödörben
vagyunk? Személyes bizonyságunk a feleségemmel, hogy hiába
állítottak határokat, az Isten ezek ellenére összefonta életünket.
Ő legyőzi a határokat, számára nem akadály. …Ő ma is békességet és nem romlást, hanem reményteljes jövőt akar adni és jóra
fordítani sorsunkat. A mi részünk annyi lenne: segítségül hívni és
állhatatosan imádkozni.”
Mindezek után a diákok, a község lakói koszorút, virágokat
helyeztek el a falu határában álló Trianoni Emlékhelyen, majd
a Magyar és a Székely Himnusz eléneklésével zártuk a délutánt.
Összeállította: Kovács Edit
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Imre Ferenc: A TRIANONI BÉKE
A trianoni béke úgy szétszórt bennünket,
mint ahogy a vihar a száraz leveleket,
ezeréves hazát, úgy dobták a tűzre,
hogy annak lángjait láthassák örökre
Saját hazájából száműzték a magyart,
kiket befogadott, üldözték a magyart.
Halálra ítéltek a győztesek minket,
mások bűneiért bennünket büntettek.
Tüzes fésűikkel többször megfésültek,
nyomópréseikkel gyakran kipréseltek.
Magyarok nagy része szórványsággá sínylett,
tagadnia kellett az anyai méhet.
A saját hazánkban más nemzetté lettünk,
kultúrát, a kincset mi nem felelejtettük.
Szabadság mázával új rendszerek jöttek,
mindent, ami magyar a földre döntöttek!
Háborút vesztettünk, jaj a legyőzöttnek!
Nyugati győztesek adott békéjének!
Így statuált példa a világon nem volt,
elajándékozták mi az övék nem volt!
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BÚCSÚ A
KÖZÉPISKOLÁTÓL
Kedves Végzős Diákjaink!
Tudjuk, hogy hónapok óta – velünk együtt – nagy izgalommal vártátok a középiskolai életetek lezárását jelentő ballagási ünnepséget, amelyre idén egy különleges
kezdeményezéssel is készültünk, a mezőgépész szakma
hagyományait ápolva szerveztük meg egy traktoros ballagás lehetőségét.
Március elején még kezetekbe vehettétek a frissen kinyomtatott ballagási meghívókat, és a héten megérkeztek a ballagótarisznyák is. Egy darabig még reménykedtünk az ünnepélyes búcsú megszervezhetőségében,
azonban a jelenlegi járványhelyzet miatt
ez sajnos nem valósulhat meg. A
balagás ugyan elmarad,
de a tarisznyákat
azért kiosztjuk majd
a vizsgák alkalmával.
Kárpótolni nem tudunk benneteket, azt
a hetvennyolc végzős
tanulót, aki most végleg
búcsút vesz iskolánktól.
De bízunk abban, hogy jó
szívvel emlékeztek majd a
seregélyesi középiskolára,
osztályfőnökeitekre, tanáraitokra, diáktársaitokra és
mindarra, amit az intézmény
falai között kaptatok.
Szokatlan, erőt és idegeket próbáló helyzet ez most tanárnak,
diáknak egyaránt. Ezért különösen
örülünk neki, hogy senki nem lépett vissza a vizsgázás lehetőségétől,
bár erre a törvény ezúttal minden
k ö vetkezmény nélkül lehetőséget adott.Tehát mindenki megkezdte, megkezdi a vizsgákat, akinek
sikerült eredményesen lezárnia középiskolai
tanulmányait.
A 2019/2020. tanévben öt végzős osztály
búcsúzik az intézménytől. Érettségizik a
16 főből álló 13/F levelezős osztály, vezetőjük Gál Attila tanár úr. Szakmai írásbeli
és gyakorlati vizsgát tesz a 11/A és 11/B
mezőgazdasági gépész szakközépiskolai
osztály összesen 44 tanulója, osztályfőnökeik Szokolné Szecső Tímea tanárnő és Salamon Imre Henrik tanár úr.
Csak gyakorlati vizsgán kell számot
adniuk tudásukról a 12/Gj mezőgazdasági gépjavító ráépülő szakképzés
diákjainak, akik nyolcan végeztek, és
vezetőjük Cseh Bognár Sándor tanár úr volt.
Technikusi vizsgát tesz a tízfős 13/14.Gt osztály, osztályfőnökük Nyikosné Kő Regina tanárnő.
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Rendhagyó körülmények –
rendhagyó ballagás
Folytatás a címoldalról

A megrendezést illetőleg több lehetőség közül választhattunk. Mi a rendhagyó helyzethez alkalmazkodva egy rendhagyó megoldást választottunk: nem a ballagó nyolcadik
osztályosok családját, hozzátartozóit invitáltuk iskolánk
udvarába, hanem mi „ballagtunk” el a családokhoz. Azért,
hogy ballagási ünnepségünk ne egy egész napos vándorlás
legyen, erre a közel 14 kilométeres útra segítségül hívtuk
székesfehérvári városnéző kisvonatot. Ez a gyerekeknek
nagy élmény a szülőknek pedig meglepetés volt.
2020. június 12-én délután a hetedik évfolyamosok által
feldíszített épületben került sor az utolsó osztályfőnöki
órára. Ezt követően a két osztály átballagott a művelődési
ház előtti térre, ahol a szűk család, szülők, testvérek jelenlétében megtörtént a végzősök búcsúztatása, a megérdemelt jutalmak átadása. Itt került sor az iskola, az osztályok
munkáját segítő szülők köszöntésére is.
Majd Horváth Sándor polgármester szólt a búcsúzó diákokhoz, kívánt nekik kitartást a továbbtanuláshoz, a rájuk
váró nagy kihívásokhoz sikereket és sok örömöt a további
életükhöz. Kovács Dániel Baptista lelkész áldásos útravalót mondott és minden jót kívánt az iskolából távozóknak.
A rövid ünnepség után a ballagók felszálltak az iskola udvarán várakozó kisvonatra, mellyel meglátogatták a falu 5
pontján rájuk váró rokonokat, családtagokat. Minden megállónál énekekkel köszöntötték „vendégeiket”, az őket

XXIX. évfolyam 3. szám 2020. június

7. oldal

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

ünneplő összegyűlteket. Ily módon került sor a tanáraktól
való búcsúra is. Utolsó megállóként a falu közkedvelt cukrászdájának a parkolójában hangzottak el a köszönő szavak
és a búcsúdalok. Az utolsó vonatra szálláskor valószínűleg
többüknek eszébe jutottak Máté Péter sorai: „…Ha elindul
a vonat…”
----::::---Bíróné Berki Ilona igazgató helyettes ezzel a szép beszéddel búcsúzott el az iskola diákjaitól.
„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztály, sőt nem
is egy, hanem kettő. Ezek a gyerekek az évek során a tudás
mellé varázserőt is gyűjtöttek. Ami nem is csoda, volt kitől
tanulniuk.Alsó tagozatban Kriszti néni és Márti néni adta át
nekik tudásuk legjavát, szerette, nevelgette őket. Felső tagozaton ismét jó kezekbe kerültek. Igazgatójuk és egyben
osztályfőnökük fiatalkorában a szegedi Varázslóképzőben
tanult, ott sajátította el a mágia, no és a földrajztudomány
minden csínját-bínját. Áldásos munkájában segítségére volt
a külhonról Seregélyesre költöző Demeter Marianna, aki
akár a Legbűbájosabb Mosoly Díjának ötszörös birtokosa
is lehetne. Mellettük egy csomó lelkes, lelkiismeretes pedagógus egyengette a tanoncok útját.
Minden haladt is a maga megszokott útján, míg elérkeztünk
március 13-hoz, amikor is gyökerestül felfordult megszokott világunk. Olyan furcsa helyzetbe kerültünk, amire nem
voltunk felkészülve: félelem, távolságtartás, online oktatás.
Kollégáimnak rendkívül rövid idő alatt kellett olyan internetes felületekkel ismerkedni, amiben ti, gyerekek sokkal
jobban otthon voltatok. Ezt az is bizonyítja, hogy éppen a
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Osztályfőnök: Sajtos József
Alsós osztályfőnök: Sajtos Józsefné

Osztályfőnök: Demeter Marianna
Alsós osztályfőnök: Szomolainé
Fogas Márta
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Buza Júlia
Faddi Blanka Dóra
Hallósy Botond
Hekkel Dóra
Hippeller Panna
Hornyák Tibor
Horváth Anna Ibolya
Horváth Kata
Horváth Nóra
Kovács Norbert
Kulacs Marianna
Kustán Kata
Lendvai Nóra
Németh Petra
Pinke Lilla
Rácz Péter
Róth Ábel
Szalai Kíra Leila
Szerepi Viktória Katalin
Szurovcsják Emese
Varga István
Vidovics Zoltán Domokos
Zsetnyai Balázs István
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8. évfolyamból jött az ötlet Bayer Mátétól és Róth Ábeltől, hogy az oktatáshoz használjuk a discord programot. S
nem csak az ötlet, hanem ennek a megvalósítása is. Ennek
segítségével tudtunk élő órákat tartani. Mi pedagógusok is
igyekeztünk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, köszönöm minden kollégám kitartását, munkáját. Külön köszönet a szülőknek, különösen az elmúlt időszakban
végzett kitartó munkájukért, amikor szülőként és egy személyben pedagógusként is helyt álltak. Ahogy az a neten is
kering: gyorstalpalón kellett tanári képesítést szerezniük.
A tanulás nehézségei mellett a 8. évfolyam legfőbb szívfájdalma az volt – látva az elmaradt középiskolai ballagásokat
–, hogy nem tudnak a hagyományoknak megfelelően elköszönni iskolájuktól.
Beszéden elején azt mondtam, hogy varázserővel rendelkeznek az itt álló gyerekek. Miből gondolom ezt? Valahogy
sikerült az, amire még néhány héttel ezelőtt sem számítottunk: mégis csak lehet ballagni, így nagybetűvel. Így érkeztünk el a mai különleges naphoz. Amiben az a legcsodálatosabb, hogy újra szemtől szembe láthatjuk egymást. Majd
három hónap elzárkózás, internetes kapcsolattartás után
újra együtt lehetünk. És ami korábban olyan természetes,
megszokott volt, annak most lám nagyon tudunk örülni. Ez
az öröm, az emberi kapcsolatok fontossága mindig maradjon meg, kísérjen el benneteket akkor is, ha már nem kell
egy láthatatlan ellenségtől, a vírustól tartanunk.
Egyik kedvenc együttesem énekli (Halott pénz):
„Tudom, hogy nem választhattál
Tudom, hogy nem választunk
Akármilyen csomagot kaptunk
Abból kell dolgoznunk”
Csak abban reménykedhetek, reménykedhetünk (szülők

Ács Noémi
Bakulár Gergő Péter
Bayer Máté
Dézsi Napsugár
Dimovics Róbert Armandó
Farkas Zsolt
Fekete Nóra
Götli Gergő
Karner Orsolya Veronika
Klézli Erika
Kohl Gergő
Madarász Zsófia
Menyhárt Szilvia
Nyári Mirella
Pálinkás Dorina
Petrény Gergő
Pintér Máté
Polgár Fanni Csenge
Rétfalvi Norina
Rujsz Szonja
Szikszay Viktória Kármen
Szűcs Edit Klaudia
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és pedagógusok), hogy abba a csomagba az évek során sikerült sok mindent beletennünk, s már csak rajtatok múlik, hogy ebből mit tudtok a következő években elővenni,
hasznosítani.
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Közvetlen órák – diákok
segítségével

Kossuth soraival köszönök el tőletek:

A március 16-tól beállt új rend kicsit váratlanul érte
egyébként tapasztalt tantestületünket. A digitalizáció
módjával ugyan, de már kopogtatott iskolánk ajtaján,
azonban most hirtelen mélyvízbe kerültünk. Számtalan
kérdés, kétely merült fel bennünk, de sopánkodásra
nem sok idő jutott. Egy hétvége alatt sikerült teljesen
felmérni a felügyeleti és az étkezési igények mellett diákjaink (szüleik) otthoni eszközparkját, digitális
háttérbázisát. Hétfőre kész volt a
terv az oktatás folytatására. Egyedül a közvetlen
tanórák
megtartásának lehetősége okozott
fejtörést számunkra.
A segítség a diákság
köréből érkezett.
Amíg mi a különböző
felméréseket készítettük, oktatási keretek,
formák kialakításával foglalkoztunk két nyolcadik
osztályos diákunk (Bayer
Máté, Róth Ábel) saját elhatározásból egy sok gyerek
által használt játékoldalon alakított ki
oktatásra alkalmas felületet. 48 óra leforgása alatt
jogosultságot osztottak a létrehozott osztálytermekbe,
tanórákra diákoknak, pedagógusoknak egyaránt. Oktatófilmet készítettek, melyet az összes érintett részére
eljuttattunk, online és telefonos segítségnyújtó szolgáltatást indítottak be, oktatást tartottak a rendszerre idegenül tekintő kollégák, szülők részére.
A programot kipróbáltuk, használjuk, kiválóan működik.
A két fiú azóta is gondoskodik a rendszer működtetéséről, moderálja rendszer használóit, segít, figyelmeztet,
odafigyel mindenre.
A rendszer használatához szükséges eszközökből pedig
iskolánk készletéből, szülői és vállalkozói adományokból biztosítottunk az azt igénylő rászoruló
gyerekek, családok részére.
Köszönjük Ábel és Máté
ötletességét, rugalmasságát, segítő szándékát! Sok
diák és pedagógus
munkáját könnyítették meg találékonyságotokkal.

„Soha le nem mondani,
soha el nem csüggedni,
ha kell mindig újra, kezdeni.”
A rátok váró új kezdethez kívánok nektek sok sikert!”

Sajtos József
Seregélyesi Baptista Általános Iskola és AMI
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Önkéntesek tartják
a kapcsolatot azokkal, akiket
bezárt a sors
A veszélyhelyzet ideje alatt önkéntesek segítik az ellátottakkal
való intenzív kapcsolattartást annak érdekében, hogy valamennyi
idős ember könnyebben viselje el a bezártsággal és a kapcsolatok
beszűkülésével járó időszakot.
Így döntött a nemrégiben Pákozdon logisztikai központot létesített Baptista Szeretetszolgálat is, amely a szükség heteiben a
többi nagy segélyszervezettel együtt megfeszített erővel teszi a
dolgát. A baptisták egyik intézménye, az Országos Szociális Segítő Központ kész mindent megtenni azért, hogy egyetlen esetben
se történhessen meg olyan, hogy az információ hiánya miatt ne
legyen megfelelő a gondozás színvonala.
– A helyzet ugyanis megváltozott. A veszélyre való tekintettel
például több ellátott azt kérte, hogy a gondozó ne teremtsen
vele szorosabb fizikai kapcsolatot – mondta lapunknak dr. Heidl
Beáta, a szervezet intézményvezetője. – Pedig a hosszú bezártság
miatt szoronghat, megjelenhetnek depressziós tünetek, a meglévő demencia felerősödhet. A munkatársak szerint a tájékoztatás,
a mentális támogatás és az, hogy a gondozottak kellő, valós információt kapjanak a külvilágban zajló eseményekről, ilyenkor még
fontosabb, mint korábban bármikor.
Fejér megyében a baptisták intézményi családjához tartozó seregélyesi általános iskola három pedagógusa is vállalt ilyen önkéntes telefonos szolgálatot.
– Nem állt távol tőlem az idősek, egyedülállók segítése, ezért
nem éreztem kihívásnak ezt a szolgálatot – mondta lapunknak
Kustán Lászlóné, Melinda. – Édesapám 23 éves koromban
elhunyt, édesanyám egyedül él. Apósomat meg sem ismerhettem,
tehát anyósom is egyedül van, tehát ez az élethelyzet nem volt
idegen előttem. Négy telefonszámot kaptam és sokat beszélgetünk, a témáink életszerűek. A mindennapok pozitív és negatív
tapasztalatai, az átélt és megélt élmények, a család hiánya, a magány, a betegség, a hit a téma. De ilyenkor nem csak én beszélek,
sok kérdésre válaszolnom kell, s ilyenkor én is megoszthatom
az emlékeimet, az érzéseimet. Nagyon jó érzés a segítségnyújtás
ilyen módja, hiszen adni így is lehet.
– Két budapesti hölgy telefonszámát kaptam meg, mindketten 80
éven felüliek. Egyszerű hétköznapi dolgokról szoktunk beszélgetni, nagyon aranyosak, teljesen helyén kezelik az eseményeket
– mesélte Bíróné Ica. – Olyan bölcsesség sugárzik belőlük, ami
csodálatra méltó. Amikor felvetődött, hogy ki, miben tud segíteni,
több mindent mérlegeltem. Én sem vagyok már fiatal, a férjem
nálam is idősebb, elég sok időt töltök a gép előtt, hogy a harminc
fős osztályommal tudjam tartani a kapcsolatot. Így azt vállaltam,
amihez talán egy kicsit értek is: beszélgetni, ismerkedni emberekkel. Ráadásul édesanyám is idős, tudom, hogy milyen fontos, hogy
valaki folyamatosan kapcsolatban legyen másokkal, olyan apróságokról is tudjon beszélgetni, amire korábban nem volt igénye.
– Miért vállaltam? Azért, mert így tudok ebben a helyzetben másoknak segíteni, ami nekik is, nekem is öröm, a szeretet megnyilvánulása – szögezte le Bakos Ilona. – Három idős emberrel
tudtam felvenni a kapcsolatot. Mivel tudták, hogy keresem őket,
már várták a hívást. Nyitottak voltak, örültek, hogy van kivel beszélgetniük. Egy kedves történet jut az eszembe… Szeretem a
Kowalsky meg a Vega elnevezésű zenekart, és kiderült, hogy az
egyik néni a zenekar egyik tagjának a nagymamája. Így kicsit személyes kötődésem lett hozzá. A második hívásnál már várta,
hogy jelentkezzem, és örömmel vette fel a telefont. Úgy gondo-
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lom, hogy az idő, amit velük beszélgetéssel töltök, a járvány után
is tartalmasan fér majd el az életemben. Őszinte, szeretetteljes
kapcsolatok alakultak ki – az ismeretlenből indulva.
- Én ugyancsak vállaltam ilyen telefonos beszélgetéseket, hisz tapasztalatból tudom, milyen az, ha valaki egyedül van, s ráadásul
még ki sem mozdulhat. Édesanyám is sokat volt egyedül, s nehezen viselte. Őt sajnos már nem tudom meglátogatni. 90 évet élt
meg. – Mesélte Karkóné Lukácsy Marianna. Itt, Seregélyesen
is szívesen beszélgetek idősekkel, s olyankor főleg ők mesélnek,
én meg szívesen hallgatom. Tudom, milyen jól esik nekik, ha valaki meghallgatja őket, ha valaki figyel rájuk. Már azért is hálásak
tudnak lenni. Én magam sem vagyok már fiatal, bár nem érzem
magamat idősnek, de sok olyan dolgot éltem meg, ami hasonlatos
az övékéhez. Így könnyebben találunk közös pontokat. A nyugdíjas tornák alkalmával is gyakran beszélgetünk, s elevenednek fel
régi emlékek. Még bennem is. Három tatabányai hölgy nevét kaptam meg. Egyikük 90 éves, magányos, de kedves néni. Egy másik
hölgy 72 éves, de annyi szerencsétlenség érte már, hogy az még
3 embernek is sok lenne. Úgy néz ki, talán sikerült kimozdítani
őt a mélypontról. Hosszasan és szívesen beszélget velem. Én meg
főként hallgatom. A harmadik hölgy valamivel fiatalabb, mint én,
de segítségre szorul. A legnehezebb dolgom vele van.
- Mikor ez a rendkívüli helyzet kezdődött, már a Baptista Szeretetszolgálat megkeresése előtt megfogalmazódott bennem, s jeleztem iskolaigazgatónk, Sajtos József felé, hogy szívesen vállalnék
önkéntes munkát a faluban, ha szükség van rá- mesélte Feketéné
Varga Ildikó tanítónő. Pár óra elteltével jött a kérés a szeretetszolgálattól, hogy ki tudna segíteni a rászoruló idős embereknek.
Boldogan vállaltam ezt a „munkát”, ami közel áll a lelkemhez. Kiskoromtól a nagyszüleim neveltek, először Dinnyésen édesanyám
szülei, később itt Seregélyesen édesapámé. Sajnos Ők már nincsenek közöttünk, de egész életem során mindig nagyon közel
álltak hozzám.
Hivatalosan Árvai Andrásné Tímea keresett meg Tatabányáról
a Baptista Szeretetszolgálattól. Három egyedül élő idős ember
nevét, címét és telefonszámát kaptam meg. A kapcsolatfelvételt a
helyi gondozónő, Neuhauserné Magdi segítette.
Kicsit izgultam az első találkozáskor, hiszen az idősek ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz, emberekhez, nehezen fogadnak el
új helyzeteket. Nagyon kellemes csalódás volt számomra, hogy
mindhárman kedvesen fogadtak. Rögtön megtaláltuk a közös
hangot, régi ismerősöket. Emlékeztek nagyszüleimre, édesapámra, s olyan történeteket meséltek róluk, amiket nem ismertem
eddig. Bizony volt sírás-nevetés, hiszen apukámat, Varga Istvánt
már lassan 26 éve elveszítettem.
A segítségnyújtás igazából bevásárlásból, gyógyszerek felíratásából és kiváltásából, valamint postai ügyintézésből áll. Ezekről
tevékenységnaplót kell vezetnem, ahol pontosan fel kell tüntetni
a dátumot, az elvégzett tevékenységet, az erre fordított időt. Ezeket a dokumentumokat havonta kell leadnom.
A kötelező tevékenységeken kívül egyre személyesebb a kapcsolatunk, sokat beszélgetünk, mesélnek fiatal éveikről, ami nehéz
körülmények között, sok munkával telt. Régi képeket, fényképalbumokat nézegetünk, sok bölcsességet és követendő példát
hallok tőlük. Sokszor bizony csodálom kitartásukat, erejüket,
munkabírásukat…
Többször kérdezik, ha vége ennek a krízishelyzetnek, akkor is
tartom-e velük a kapcsolatot, ami mára már személyessé vált.
Kölcsönösen megkedveltük egymást, ezért szívesen megyek
majd akkor is, ha már visszarázódunk a régi, megszokott kerékvágásba, s újra a gyerekek között lehetek.
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TOVÁBBRA IS …
KÖSZÖNET ÉS HÁLA
Előző lapszámunkban két oldalt
szenteltünk arra, hogy köszönetet
mondjunk a koronavírus-járvány ideje alatt helyt állók áldozatos, fáradhatatlan munkájáért. Mégis, voltak,
akik (tőlük és tőlünk független okok
miatt) kimaradtak. Ezt pótoljuk most.
Hálás szívvel, szeretettel köszönjük,
amit értünk, a falu lakóiért, a közösségekért, a rászorulókért (tettek)
tesznek. Mindegyikük nemes, szép
munkájához további türelmet, kitartást és egészséget kívánunk.
(ke)
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Emlékezés
A rohanó életünkben megálljt parancsolt egy
szomorú hír: Ebert Erzsike halálának híre.
Magunk előtt látjuk a képet, amikor 1976 augusztusában, az alakuló értekezleten
bemutatkozott fiatalos lendülettel. A következő kép
szeptember elseje, amikor büszkén, kézen fogva
vezette elsős osztályát. Már akkor tele volt ötlettel,
tervvel, lelkesedéssel, hogy miként hozhat létre jó osztályközösséget, miként tudja tanítványait magasabb szinten
tanítani. Munkáját az igényesség, tanítványai iránti elkötelezettség,
szeretet jellemezte.
Életét teljesen kitöltötte választott hivatása: tanulók számára
szervezett szabadidős tevékenységek sora, táborok szervezése,
énekkar vezetése, s megannyi program, melyekről a tanítványok
emlékei és a fényképek tanúskodnak. Nem csak a diákokra, hanem
a szülőkre, kollégáira is áldozta soha el nem fogyó energiáját.
Élete úgy alakult, hogy egy időre kénytelen volt elhagyni a
pályát. A kitérő után visszatért szeretett hivatásához. Töretlen
munkakedvvel folytatta munkáját. Mindig kész volt megújulni, jó
kedvvel, derűvel, fáradhatatlanul végezte feladatait.
2014 változást hozott életében, nyugdíjas lett. Ő ezután sem
pihent. Nyugdíjas klubot szervezett és vezetett éveken keresztül.
A tevékeny élete csak az egészsége megromlása miatt torpant
meg. Betegsége csak a testét, de a lelkét nem törte meg. Soha nem
panaszkodott, türelemmel viselte sorsát. Továbbra is megmaradt
minden iránt érdeklődő, nyitott, vidám embernek.
Búcsúzunk Erzsikétől, sok- sok diák kedves tanító nénijétől, búcsúzunk a jó közösségi, fáradtságot nem ismerő kollégától.

Népkonyha, ebédhordás
A járvány megjelenése, ez év március 18-a óta az önkormányzat és az
intézmények feladata községünkben is az étkeztetés megoldása. Az előírások szerint az idősek és a házi karanténban lévő családok segítése is
az önkormányzat feladata. Ezen kívül a rászorulóknak - és akik ezt kérték
- a bevásárlások, postai ügyek intézése, gyógyszerek kiváltása, stb. is napi
szintű feladat lett.
Naponta 150 adag meleg étel érkezik (ingyen) Budapestről a Baptista
Szeretetszolgálattól. Előre csomagoltan, higiénikusan lezárva. A csomagoló anyagot szintén díjmentesen adja a községünkben működő
Greiner Packing Kft. Az ételek nagy
részét az önkormányzat szervezésében házhoz viszik. Nagyon nagy
segítség ez (és hálásak) a nehéz
helyzetben lévő családok, hogy a fő
étkezéskor meleg ételhez jutnak.
Ezen kiszállítások mellett párhuzamosan segítették az iskolai és
óvodai étkeztetéshez kapcsolódó
szállítást is.
Fotóink akkor készültek, amikor
egy esős napon elkísértük az önkormányzat munkatársait.

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,”
(Juhász Gyula)
Isten veled Erzsike!
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ami már nem kellett senkinek sem. A nyári konyha padlásán is akadt pár holmi, amire most nagy szükségünk volt,
és a későbbiekben is jó hasznát vettük. Élelmiszert azonban sokkal nehezebb volt találnunk. Élő állat és ehető hús
egyáltalán nem volt, a bödönös zsír a kamrából és a kútba
1944-45.
eresztett csomagolt zsír is mind eltűnt. A padláson tárolt
lisztekből a zsákok mélyén össze lehetett egy keveset
(Részlet)
kotorni, amit anyuka zacskókba rakott, miután kiszitálta.
Krumpli és zöldségfélék, takarmány- és cukorrépa maradt
…Anyánk minél többet lámég a pincében. Élő állat – két macskán kívül – nem matott a feldúlt – valaha ottradt semmi a rengetegből.
honunknak nevezett – laEste ismét a Szűcsékhez mentünk aludni. Lefekvés előtt
kóházunkból, annál jobban
erős tetvészkedés indult részünkről, amit a sógor néniék
felhergelte magát, egyre
is nagyon javasoltak. A ruháinkból tüzes vasalóval égették
idegesebb lett. Átnézett
a tetveket és a serkét. A fejünkből előbb sűrűfésűvel, majd
minden helyiséget, még a
a fejünk petróleumos bedörzsölésével próbálták irtani
pincét is. A januárban vágott
két hízó iderejtett sózott húsából nem talált semmit. Vala- őket. Ez volt a leghatásosabb irtási mód, csak rettenetesen
kik ezt is felfedezték és elvitték a hús java részét. Alig talált büdösek voltunk tőle, és nagyon égette a fejbőrünket a
a hordókban egy-két, bizony már rossz szagú, romlásnak petróleum.
indult húsos csontot, vagy körömdarabot. Sírva jött vissza Hazaérkezésünk után a harmadik-negyedik napon kezdett
hozzánk és mutatta, hogy semmi sincs. Most döbbentünk valamelyest normalizálódni a helyzetünk otthon, és már
rá csak igazán, hogy semmink sincs. Sem berendezett ott- tovább nem volt szükséges idegen helyen aludnunk. Amihon, vagy egy szoba, sem egyetlen állat, hús, zsír, liszt, vagy lyen módon stabilizálódott a helyzetünk otthon, sajnos
más ennivaló. Csak a kirámolt, kifosztott lakás, a marha- majdnem olyan ütemben nőtt a feszültség, és ezzel együtt
répa egy kis krumplival, bebüdösödött húsdarabkák és az a békétlenség is családunkban.
A Hadik grófok belmajori műhelyében apuka munkahelye
áporodott, büdös savanyú káposzta.
A megrendítő sokkhatás után lassan kezdtünk magunkhoz megszűnt, az ötházi házunkhoz fűződő vonzalmunk szűtérni, tenni valamit. Megpróbáltunk helyet csinálni a szo- nőfélben volt. El akartunk innen menni valahova máshova,
bákban, majd kezdtük behordani az udvarról a kint levő csak még azt sem tudtuk hová, és mi legyen a házunkkal itt.
bútorokat: a szobaasztalt, az álló toalett-tükröt a hozzá- Anyuék a Simon Margit nénjétől meghallották, hogy a háza
épített két toalett-szekrénykével, az éjjeliszekrényeket, a mögötti lakóház – amit a front előtt tanítónők, vagy hivaszékeket és az értékes családi fotóalbumot a széthullott talnokok béreltek -, most éppen üresen áll, és valószínű
kiadó lesz. A vele szembeni kovácsműhely is megüresedett.
fényképekkel.
Az első szoba oldalfala – valószínű egy ágyúgránát be- Szüleink arra gondoltak, ha apu kibérelhetné ezt a műcsapódása következtében –kidőlt úgy, hogy azon négykéz- helyt, akkor megérné kibérelni a lakóházat is. Megegyeztek
láb ki-be lehetett bujkálni. Ez a szoba számunkra nem volt mindkét helyen a bérbevételről, és a birtokbavétel időpontjáról is. Most már csak a mi, elhagyandó házunk sorsa
lakható, de a bútoroknak mégis menedéket adott.
Már erősen alkonyodott, amikor anyuka átment a szom- volt hátra. Úgy nézett ki, hogy arra meg a Várnai Jani bácsiszédba Szűcs sógor néniékhez érdeklődni, hogy tudnak-e ék tartanának igényt, mivel az ő házuk – valamelyik orosz
valamit a házunknál történtekről, és hogy bejelentse haza- támadás alatt - teljesen leégett és használhatatlanná vált.
tértünket. Sógor néniék már nagyjából rendben voltak, alig Rövidesen velük is sikerült megállapodnunk. Hamarosan
hiányzott valamijük, az állatállományon kívül.Volt kenyerük, otthagytuk az Ötházat, és leköltöztünk a már említett házennivalójuk elég, a ruháikból sem hiányzott túl sok. Ők ba, ahol életünk egy újabb fejezete kezdődött el.
nem menekültek el, és mostanra már hozzánk képest szé- Új fejezet, mely magában foglalja sanyarú életünk jellempen nyugalomban éltek a búbos kemencével fűtött hátsó zőit: a nyomort, a nélkülözést, az éhezést, a haláleseteket
és temetéseket (Pista majd Anti bátyánk), apánk kovács
szobájukban és a konyhában.
Miután anyánk elmondta, hogy nálunk mi a helyzet, hogy kisiparossá válásának időszakát, nővérem munkába állását
milyen fáradtak, éhesek és kimerültek vagyunk, a sógor előbb Füssy főjegyzőéknél, majd a Községházán, később a
néniék rögtön felajánlották, hogy néhány éjszakát velük, férjhezmenetelét, lakodalmát. Az én tanulmányaim folytatáa hátsó szobában tölthetünk, és náluk éjjeli menedéket sát előbb magánúton, majd a beinduló általános iskolában,
kapunk. Nagyon megörültünk a jó hírnek, el is fogadtuk valamint a családunk helyzetének lassú normalizálódását.
azt azonnal. Összeszedelőzködtünk és hamarosan át is Utószó
mentünk hozzájuk. Alig telepedtünk le, máris vacsorával Nem szabad bárkinek is arra gondolnia, hogy csak ezen
kínáltak bennünket, amit köszönettel el is fogadtunk, majd háborús események emlékei, élményei maradtak meg bennem tisztán és világosan, hanem léteznek mások is, egyéb
nyugovóra tértünk.
A papáék és a rokonok nem is tudták, hogy hazaérkeztünk. gyermekkori események, háború utáni gyötrelmes és szép
Anyuka nem ment le hozzájuk, haragudott rájuk, amiért élményeim is. Azonban ezeket messze felülmúlják, elhomáilyen „jól vigyáztak” a házunkra és a holmijainkra, annak lyosítják érdekességükben, veszélyességükben, jelentőséellenére, hogy ezt az elválásunkkor nagyon megígérték gükben a XX. század második nagy világégésének eseméneki. Estefelé apukát küldte le hozzájuk, hogy bejelentse nyei, a közel három és fél hónapos front közeli, frontbéli,
harctéri, velünk történt, bennünket sújtó történései.
hazatértünket.
Másnap folytattuk otthon a takarítást és rendcsinálást. Ki- Végezetül kívánom, hogy minden körülmények között leürítettük a szalmazsákokat, majd friss szalmával tömtük gyen hozzátok is olyan kegyes a SORS, mint amilyen hozmeg a Szűcsék szalmakazlánál. Az oroszok által meglelt, de zám és hozzánk volt a hatalmas Világégés átélt, vészterhes
a még mindig földben levő ládáink mélyéről előkerült egy- időszakában!
két holmi. Megtaposott, szalmás-földes otthagyott lepedő,
(Vége)
párna, dunnahuzat, asztalterítő, vagy valamilyen ruhadarab,

Pintér László

Emlékeim

16. oldal

XXIX. évfolyam 3. szám 2020. június

XXIX. évfolyam 3. szám 2020. június

17. oldal

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

18. oldal

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

A SEREGÉLYESI
REFORMÁTUS TEMPLOM
FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Sok nehézséggel
meg kellett küzdenie
a 9 évtized alatt
Többen el sem hiszik, hogy már áprilisban elmúlt kilencven éves Balogh Zoltán. A ma is egyenes tartású,
jó kiállású férfiről ránézésre nehéz is elképzelni. Pedig az élete nem volt könnyű, nagyon sok nehézség,
igaztalanság, sérelem kísérte évtizedeken át az életét.
1930. április 7-én született Fényeslitkén, édesapja
katona ember volt, így szinte egyenesen vezetett az
ő útja is a katonai pálya felé. 1949-ben kiváló eredménnyel végezte el Szentendrén a katonai főiskolát,
alhadnagy lett. 1957 októberében hamis információk
alapján egyik napról a másikra törölték a tiszti állományból. „Politikailag megbízhatatlan” státuszt kapott, így a munkahelyek sem fogadták egyértelműen
szívesen. Sok helyen dolgozott, sokat költöztek. Volt
malom-gépész, hegesztő, gépkocsivezető, épített utakat, hidakat, dolgozott Mányon, a kőbányában.
Végre 1966-ban sikerült nyugalomra lelnie családjával együtt Seregélyesen, ahol szolgálati lakást is
kaptak, melyet később sikerült megvásárolniuk. Kisvárdai otthonukat eladták. Községünk szakképző iskolájában szakmai oktató lett, egészen nyugdíjazásáig.
Az intézményben értékelték, megbecsülték szakmai,
pedagógiai munkáját. Éveken át volt a megyei tanács
művelődési osztály keretén belül működő szakmai
munkaközösségnek a vezetője. Többször kapott elismerést, például Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést, nyugdíjba vonulásakor „Kiváló Pedagógus”
elismerést.
A falu érdekében is munkálkodott. 25 éven át gépkocsivezetést oktatott, sokat segített feleségének a
művelődési ház rendezvényeiben. Tíz évig ő volt moziüzem vezetője, illetve fél állásban a gondnok. Mindig igyekezett olyan filmeket hozni a faluba, amely
érdekelte az embereket, amit a fiatalok szerettek.
A rendszerváltoztatás után visszakapta rendfokozatát, főhadnagy lett. 1992-ben a Honvédelmi Minisztérium Rehabilitációs Bizottsága kezdeményezésére a
honvédelmi miniszter elrendelte a honvédség kötelékéből önhibáján kívül kikerültek rehabilitációját, jogosultságuk biztosítását. Lassan nyugvó pontra került
az élete, de mint mondja igazán a nyugdíjazása után
érzi mindezt.Azért mégsem ül egészen tétlenül.A Tartalékos Katonák Országos Szövetsége elnökségében
dolgozik, mint az ellenőrző bizottság tagja. Ez olyan
tevékenység, amit szeret csinálni, van egyfajta kapocs a
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valaha volt hivatásával és az emberekkel.
Zoltán
1953-ban
megnősült, feleségét Erzsikét szintén sokan ismerik
a faluban, hiszen
hosszabb ideig a
helyi művelődési
ház vezetője volt.
Két gyermekük
született: Erzsébet és Zoltán.
Fiúk követte az
apa példáját, a szakiskola
szakmai tanára, itt él a falunkban családjával
együtt. Lányuk, még a rendszerváltás előtt Németországba költözött. Három unoka és három dédunoka aranyozza be életüket.
A jeles évfordulón Horváth Sándor polgármester
és Horváth Károly jegyző kereste föl Balogh Zoltánt otthonában és köszöntötték 90. születésnapján.
Átadták Orbán Viktor miniszterelnök Emlék Lapját,
melyen ez áll:
„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink
iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog
életet.”
Zoltán a hátralévő életében egészséget szeretne
még magának, amihez mi is csatlakozunk és kívánunk
számtalan derűs, gondtalan, napsugaras boldog éveket családjával együtt.
Kovács Edit
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2019-ben egész évben a református templom felújításán
fáradoztunk. Az első lépés a bontás volt; gyakorlatilag
csak a torony és a falak maradtak állva. Ezek után teljes
tetőcsere következett, majd a teljes belső felújítás. A teljesség igénye nélkül: új aljzat és padló; villamosrendszer
csere; belső vakolás és festés; részleges nyílászáró cserék; új szószék és mózeszék; hangosítás; orgona restaurálás; kívül-belül a falak vízmentesítése; új csillárok és
világítótestek...
2020. február végén a belső munkák elkészültek, s újra
istentiszteleteket tarthattunk. Ezt sajnos a járvány idején szüneteltetnünk kellett, de megfelelő óvintézkedések
mellett templomunkat már újra kinyithattuk.
Még várat magára a külső felújítás, melyet Isten segítségével részlegesen elvégezhetünk a templomhajót felújítva. Készülnek a toronyablakok is, illetve folyamatban
van a templom környezetének rendbetétele, parkosítása is, hogy méltó környezet vegye körül Seregélyes 227
éves református templomát.
Köszönjük katolikus testvéreinknek a segítséget, akik
helyet biztosítottak templomukban számunkra a felújítási munkálatok alatt. Köszönet illeti a számtalan adakozót is, akik áldozatot vállalva és néha kétkezi munkával
is hozzájárultak a felújítás költségeihez, valamint imádságban hordozták a munkálatokat! De mindenek fölött
Istené a dicsőség, hogy lehetőséget teremtett a templom
megújítására!
A belső elkészült templomteret szeretnénk felszentelni, illetve a lelkipásztor beiktatása is várat még magára.
Reménység szerint idén ősz elején ennek is eljöhet az
ideje. Erről időben értesítjük majd a település lakosságát.
Maksai Attila - református lelkipásztor
HIRDETÉS

HACUKA BAZÁR
használt ruha és cipő
- használt ruha
- ajándék
- illatszer, vegyi áru
- játék
- dekorációs termékek
- édesség
- selyem virág
A megszokott nyitva tartással, továbbra is
várom kedves vásárlóimat a Fő u. 193-ban!
Üdvözlettel: Nagyné Szabina
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Tevékeny élet az üres iskolában
Iskolánk falai között március közepe óta nagyon kevesen fordultak
meg. Csendesek a folyosók, a tantermek, a tornacsarnok. A csengőt is kikapcsoltuk. Kinek és mit jelezzen?
Azóta „digitálisan oktatunk”. Csak úgy, egyik napról a másikra
ripsz- ropsz átálltunk e csodára. De ezt most hagyjuk! Erről több
ezer oldalnyi cikk, írás, elemzés született már. Tudunk a sikerekről,
a problémákról, a szülői panaszokról, a többé-kevésbé alkalmazkodni tudó pedagógusokról, s a hasonló módon alkalmazkodni
próbáló nebulókról is. Az iskoláknak azonban
vannak olyan szereplői is, akik, mint a szürke eminenciások, jó esetben észrevétlenül dolgoznak az
iskoláért, a gyerekekért. Róluk méltatlanul keveset
hallunk. Miért? Ahhoz, hogy gyermekeink biztonságos, szép, egészséges környezetbe érkezhessenek
minden nap, hogy nyugodt körülmények között tanulhassanak, az Ő munkájuk nélkülözhetetlen.
Igen ám, de mit tesznek Ők napjainkban, egy gyerekmentes iskolában? Home office módon takarítanak, karban tartanak, udvart sepernek? Nem, ezt
Ők nem tehetik. Az iskola kitakarítva, lefertőtlenítve, udvar lekaszálva, virágok rendben. Akkor mit is
tehetnek Ők? Rengeteg mindent!
Például az első napoktól kezdve maszkot gyártanak. Kinek és miből?
Amint a maszkok iránti igény felmerült, az összes
takarító nénink, bácsink, portásunk maszkkészítésbe fogott. Az alapanyagot Mihályi Norbert ügyvezető igazgató jóvoltából a Cuies Kft biztosította
részünkre. A Sontara típusú poliészter és papírpép
alapú törlőkendő nemcsak nedvszívó, de kiváló szűrő képességekkel is rendelkezik. Egyéb anyagok beszerzésében a szülői munkaközösség tagjai és helyi vállalkozó (Pinke Péter, Vinkler Csabáné,
Vámosi Gabriella) is segített. E csoport lelke Horváth Klára és
Juhász Róbertné. Ennek eredményeként ebből az anyagból eddig
mintegy 15 500 darab szájmaszk készült iskolánkban és ez még
nem a végleges szám. A „gyártás” igény esetén folytatódik tovább.
Finta Ferencné, Horváth Anita, Petrovics Józsefné, Szikszai Krisztina és Kis Tamás készen áll az újabb maszkok készítésére.
A seregélyesi iskola maszkjaiból az Önkormányzat és helyi Polgárőr Egyesület közreműködésével folyamatosan ellátjuk falunk
kereskedelmi egységeit. A Baptista Szeretetszolgálaton keresztül
jutott a szociális ellátási területekre, a fővárosi hajléktalan ellátáshoz és távolabbi intézményekbe is. Április végén a dunántúli és a
fővárosi baptista középiskolák érettségiző diákjai számára készültek a maszkok. E munkába a szülők is bekapcsolódtak. Profi varrónői segédlettel (Vámosi Gabriella és kolléganője Zelnik Tímea
– Gabi és Timi Varróműhelye) 20 anyuka, nagymama varrta otthon
a szövetből készült maszkokat. Juhász Róbertné facebook-os hívó
szavára Kovács Andrea, Tury-Nagy Attiláné, Sezák Trixi, Horváth
Csilla, Galamb Edit, Kuti Erzsébet, Horváth-Szabó Istvánné, Demeter Marianna, Simonné Fa Mónika, Németh Andrea, Zsetnyai
Jánosné Timea, Marcinka Viktória, Várszegi Lilla, Neuhauser Anikó,
Hajagos Mihályné, Majoros Edina, Kenderes
Lászlóné, Südiné Finta Krisztina, Húshegyi Andrea, Moharos Mária jelentkezett maszkvarrásra.
Az Ő munkájuknak köszönhetően az előzőeken felül mintegy 2000 darab szövetből varrt
maszk jutott az érettségiző diákok arcára.
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A mindennapi munkák elvégzése mellett karbantartóink is megtalálták a segítségnyújtás sajátos módját. Igaz, egy kicsit más területen, de munkájukkal többszörösen is értéket mentettek. Az alig
pár éve felépült egészségközpont a falu lakóin kívül a fecskéknek
is nagy örömet okozott. Több tucat fecskepár telepedett meg az
épület tetőszerkezete alatt a madárbarátok örömére, de sokak
bosszúságára. A töméntelen mennyiségben elfogyasztott rovarok
kicsit átalakulva az új épület falán, járdáin is nyomot hagytak. Ezt
egypáran nem tűrhették és nagyon elítélhető módon, a fészkeken
bosszulták meg. Azért, hogy többet ne essen kár se a fecskelakásokban, se az orvosi rendelőben, kollégáim, Csikós József és Kis
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Véget ért az általános iskolások
idei kéktúrás vetélkedője
E tanévben 142 csapat indult a Seregélyesi Baptista Általános Iskola elindított, s a Magyar Természetjáró
Szövetség és a Baptista Szeretetszolgálat által közösen szervezett „Indulj el egy úton…” természetismereti turisztikai vetélkedőn, ami az Országos Kéktúra bakonyi, Balaton-felvidéki szakaszára fókuszált az idén.
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A csapatok közül kiemelkedő teljesítményt nyújtott a seregélyesi 4.a osztályos Alföldi Anna, Nagy Csenge Kriszta,
Schweighardt Hanna, Szendrey Virág Vivien alkotta „Rókák”
csapata, akik kategóriájukban mindenkit megelőzve 400 pontot gyűjtöttek. Ugyan így kiemelkedő teljesítményt nyújtott
az „Alhavasi sütőtök” nevű 8.a osztályos csapat, mely az
egész vetélkedősorozat legmagasabb pontszámát (541 pont)
érte el. A csapat tagjai: Búza Júlia, Pinke Lilla, Kovács Norbert,
Róth Ábel. Tőlük csak 2 ponttal maradt le a 8. b osztályból
a „Kékharisnyások” csapata (Fekete Nóra, Madarász Zsófia,
Pálinkás Dorina, Rétfalvi Norina), akik az abszolút összetett
versenyben a második helyen végeztek.
A vetélkedő a következő tanévben folytatódik. Akkor Tapolcától az Írott-kőig tart majd a vállalkozó kedvű csapatok virtuális vándorlása az Országos Kéktúra útvonalán.

Tamás fecskepelenkák gyártásába kezdtek. A mintegy két tucat
elkészített, lefestett segédeszközt a vándormadarak megérkezése
előtt el is helyezték a sárgolyókból készített madárlakások alatt.
Reméljük munkájukkal példát mutattak falunk lakói számára is!
Férfi kollégáink Szűcs Sándorral kiegészülve mindemellett kísérő
szerepet is vállaltak a helyi polgárőr egyesület tagjai mellett is.
A digitális oktatás mellett több pedagógus kollégánk is aktívan kiveszi részét a karitatív munkából. Közöttük is akad, aki részt vesz
a maszkvarrásban is. A Baptista Szeretetszolgálat keretein belül
Bakos Ilona, Biróné Berki Ilona, Kustán Lászlóné, Karkóné Lukácsy Marianna és Bondor Vince telefonos segítséget nyújtanak az
ország különböző részein élő egyedülálló idős embereknek. Ismeretlenül is rendszeresen tartják velük a kapcsolatot, megbeszélik
aktuális problémáikat és segítséget nyújtanak az egyedüllét, a bezártság elviselésében.
Feketéné Varga Ildikó bevásárlásban gyógyszertári és egyéb beszerzésekben segít falunk idős embereinek. Gelencsérné Nagy Brigitta a
digitális oktatás eszközrendszereinek karbantartásában segédkezik
a rászoruló családoknak. Szászi Béláné, Lippainé Bihercz Ildikó, Feketéné Varga Ildikó és Sajtos Józsefné a Szeretetszolgálattól kapott
élelmiszer adományok kiosztásában, kiszállításában segédkeztek.
A sornak itt nincs vége. Még sorolhatnánk, hogy iskolánk dolgozói,
a szülői munkaközösség tagjai hogyan veszik ki részüket e nem
mindennapi helyzet könnyebbé tételéből, hogyan miként segítenek önzetlenül embertársainknak, legyen szó falunk lakóiról vagy távoli
településeken élő emberekről.
Köszönet önkéntes munkájukért!
Sajtos József - Seregélyesi Baptista Általános
Iskola és AMI
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A három online forduló, majd a – kényszerből – szintén online döntőt követően alakult ki a végeredmény.
A felvidéki és az erdélyi csapatokkal együtt 68-ban jutottak el
e végső megmérettetésig, ahol aztán a három korosztályban
(3.-4., 5.-6., és 7.-8. osztályosok) hirdettek eredményt a szervezők május 15-én. A verseny tisztasága miatt a seregélyesi csapatokat külön értékelték. A 22 dobogós és különdíjas csapat
2 éjszakás szállást és étkezést nyert a Galyatetői Turistacentrumba és a Seregélyesi Pelikán-ház Erdei iskolába,illetve kéktúrázhat majd –egy arra alkalmas időben- a Balaton-felvidéken a
verseny szervezőivel. A többiek könyvjutalomban részesülnek.
A legeredményesebb csapatokat hatvani, komlói, tiszaszalkai
és seregélyesi gyerekek alkották,nagyon ügyesnek bizonyultak
Hernádnémeti, Tatabánya, Létavértes, Bp.-Kőbánya, Taktaharkány csapatai is, valamint kiválóan teljesítettek a határon túli
csapatok is, főleg a kolozsvári, gútai és felsőszeli kisdiákok.
A verseny és a szervezők elsődleges célja a természetjárás
gyermekkori megszerettetése volt. A versenyben ös�szetett, több tantárgyat integráló tudás, a gyakorlati, logikai
gondolkodás jelentett igazi előnyt, ugyanakkor a gyerekek
praktikus ötleteket, túrázási tanácsokat is kaptak. A vetélkedő végeredménye itt érhető el: https://induljel.kektura.hu/
csapatokd/

XXIX. évfolyam 3. szám 2020. június

Segítették a diákokat
Az érettségi vizsgára való készülődés jegyében
védőeszközöket, maszkokat, gumikesztyűket,
fertőtlenítőszert adtak át a Tapolcai Széchenyi
István Baptista Középiskolának. A maszkok a
Seregélyesi Baptista Általános Iskolában készültek.
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VÖRÖSKERESZT HÍREK
Most egy kicsit bővebb tájékoztatást adok a Nemzetközi és a Magyar Vöröskereszt történetéről, mivel
május 8-a, a Vöröskereszt Globális Szervezetének a
Világnapja.
Henry Dunant /1828-1910/ Genfből származó
svájci üzletember nevéhez fűződik a vöröskereszt
születése.
1859-ben volt a Solferínói csata, melyben az osztrák és francia hadak csaptak össze. Szemtanúja volt
annak, hogy csata után a helyszínen sorsukra hagyták
a sérülteket, haldoklókat, halottakat. Ez lelkileg annyira
megrázta, hogy 1862-ben kiadta a Solferinoi Emlék című művét, melyben két gondolatot vet
fel. 1. Minden országban segélyező társaságot
kell létesíteni. 2. Alapelveket kell kidolgozni,
amelyek kötik az államokat. Így a Vöröskereszt
megalakulásának dátuma 1862-1863. Februárban létrejött a sebesülteket segélyező nemzetközi
bizottság, mely októberben 16 ország képviselőinek részvételével Genfben nemzetközi konferenciát tartott, melyen elfogadták az egyedi
megkülönböztető jelet , amely valamennyi országra érvényes. Ez a jel a vöröskereszt, fehér
mezőben. A jel célja: ellátni vele mindazokat,
akik sebesültek, és akik a segítségükre sietnek.
1864: 12 állam fogadta el az első Genfi egyezményt.
1867-ben volt a vöröskereszt első nemzetközi konferenciája. 1876. Törökország engedélyt kap arra,
hogy emblémaként a vörös félholdat használja /vallási okok miatt/. 1929. A hadifogjok védelmét, szolgáló egyezményét írták alá. 1949-ben megtörtént a 4.
Genfi Egyezmény elfogadása, mely szentesíti az ember
személyének védelmét fegyveres konfliktusok idején.
Ez előírja, hogy azok a személyek, akik nem vesznek
részt közvetlenül az ellenségeskedésben (sebesültek,
beteg katonák, hadifoglyok, vagy a polgári lakosság)
megkülönböztetés nélkül segítségben és gondozásban részesüljenek. Ezt akkor 167 állam fogadta

Vért adni mindig nemes cselekedet
2020. Június 8-án véradás volt községünkben, harmincnégyen tudtak vért adni. Nagyon szépen köszönjük,
hogy ennyien el tudtak jönni és segíteni.
A véradásról kicsit bővebben: most már lesz lehetőség
arra, hogy a régi alkalmakat meg tudjuk tartani. A véradásra a járvány alatt is szükség volt, de csak a megyei
és országos vérellátó központokban szigorú feltételek
mellett volt ez lehetséges, hiszen nem csak a műtétekhez és baleseteknél van szükség vérre, hanem többek
között például bizonyos hematológiai / vérképző rendszeri betegségek / esetében naponta van rá szükség. Így
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el. 1977-re, a haditechnika fejlődése miatt a 4. egyezmény már nem
nyújtott megfelelő védelmet, így
kiegészítő jegyzőkönyvben rögzítették pl. a fegyveres konfliktusok áldozatainak szárazföldön, tengeren, vagy a
hadifoglyok, polgári személyek védelmének helyzetét
stb. Az aláíró államok kötelezettséget vállaltak, hogy
tiszteletben tarják az egyezményben és jegyzőkönyvben foglaltakat.
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az időben már számos sikeres, jótékony Nőegylet is
működött.
1879. 03. 27-én alakult meg a Magyar Országos Segélyező Nőegylet Erzsébet Királyné védnöksége alatt. A
Nőegylet elismerésre méltó munkát végzett a vöröskereszt eszméinek terjesztésében. Kezdeményezésükre bontakozott ki hazánkban az önkéntes és
hivatá-

A működésének ma is a humanitárius jog az
alapja, amely 7 alapelven nyugszik:
1. EMBERIESSÉG
2. PÁRTATLANSÁG
3. SEMLEGESSÉG
4. FÜGGETLENSÉG
5. ÖNKÉNTESSÉG
6. EGYSÉG
7. EGYETEMESSÉG.

A Magyar Vöröskereszt története röviden
Az 1867 évi kiegyezéssel létrejött Osztrák- Magyar
Monarchia is csatlakozott a Genfi Egyezményekhez,
de a magyar kormány ragaszkodott ahhoz, hogy az
önkéntes egészségügyi szolgálatot külön és önállóan szervezzék meg. Ekkor már működtek hazánkban
Nőegyletek, akik különböző módon segítették a rászorulókat. 1878.04.12 döntés született az önállóan
működő Vöröskereszt Egylet megalakulására, ebben
jó, ha folyamatos a véradás.
Most már a környező településeken is volt, vagy lesz
véradás a régi rend szerint. Ami lehet, hogy újdonság:
a véradók behívása ez után többnyire az e-mail címen, vagy telefonon történik, de előre jelezni fogjuk
plakátokon és a közösségi oldalakon. Községünkben
a helyszín továbbra is a Baptista Általános Iskola, és
az időpont sem változik (reméljük). A jövőben is 1417.30-ig tervezzük.
Még egyszer, hálás köszönet minden véradónak, segítőnek, dolgozónak.
Mohari Istvánné
vöröskereszt helyi elnöke
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önkormányzati elven működő, humanitárius, és kreatív
tevékenységet folytató kiemelten közhasznú szervezet, a nemzetközi szervezet elismert tagja. Fegyveres
konfliktusok idején és béke időben egyaránt mindig is
a lehetőségei szerint igyekezett teljesíteni az alapító
Henry Dunant által meghatározott feladatokat,
nevezetesen az élet és az egészség védelmét, az
emberi szenvedés enyhítését.
Működésnek alapja ma is a humanitárius jog, a
fent említett hét alapelv szerint.
A Magyar Vöröskereszt tevékenységei: véradásszervezés, elsősegélynyújtás
oktatás, katasztrófa segélyezés, adományszervezés, egészségnevelés, a szerte ágazó
szociális tevékenység, pl. a hajléktalanokról való gondoskodás, a fogyatékkal élők,
a nagycsaládosok, a hátrányos helyzetű
emberek stb. megsegítése. A kereső
szolgálat, és 1988 óta a menekültekkel
való foglalkozás.

2005.A mozgalom új emblémával bővül / szintén vallási okok miatt/ így meg alkották a Vörös Kristály emblémát Izrael és az Arab országok számára. 2006-ban
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága ezt elismerte,
így Vöröskereszt és a Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége nevet vette fel. Tagjai között van
ma már a Palesztin Vörös Félhold szervezet is.
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A Magyar Vöröskereszt jövőképe: az emberiesség erejének mozgósításával segít abban, hogy biztonságosabb, szegénységtől, erőszaktól és
előítéletektől mentes országban éljünk.
A Magyar Vöröskereszt küldetése: A Magyar Vöröskereszt, a Vörös Félhold nemzetközi mozgalom
tagjaként a segítségre szoruló emberek érdekében
működik. A humanitáriuseszmék terjesztésével, egészséges életmódra neveléssel, szociális gondoskodás1881. 05. 16. Esztergomban alakult meg a Magyar sal az állami, üzleti szférával, más civilszervezetekkel
Szentkorona Országai Vöröskereszt Egylet néven. együttműködve járuljon hozzá Magyarországon a la1882. 01. 20. óta és jelenleg is aktív, egyenjogú tagja kosság élet minőségének javításához. Ennek érdekéa Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságának /ICRC/. ben ismeretterjesztő programokat szervez, szociális
1919-től tagja a Vörös Félhold Társaságok Nemzetkö- intézményeket működtet, véradást szervez.
zi Szövetségének /I.F.R.C. Föderáció/. 1921-ben ala1. ELSŐSEGÉLYkult meg a Magyar Vöröskereszt Ifjúsági tagozata, mely FRISS INFORMÁCIÓK:
részt vett a rászorulók segélyezésében, adománygyűj- NYÚJTÓ vizsga a nagy kockázatú tényező miatt
tésben. 1925-ben az ifjúsági csoport szép kezdeménye- egyelőre még nem lesz. Amint indul, jelezni fogom.
zése május első vasárnapján az anyák napjának megün- Ha van olyan tanuló, akinek szüksége lenne oktatásra
neplése, melyet azóta is tartunk. Ez a kezdeményezés a kérem jelezze, hogy minél előbb tudjam informálni az
világon egyedülálló volt, az Államoktól-Japánig kivívta indulásról.
a korabeli világ elismerését is. 1933. 05. 28-án avatták Mohari Istvánné T: 30 972 4228 hétköznapofel 16 ezres tömeg jelenlétében Kaszap Károly szob- kon 8-18 óra között.
rászművész alkotását, melyet egy 12 gyermekes anyá- 2. Véradás: továbbra is az OVSZ (Országos Véradó
ról mintázott és Budapesten a Szent Erzsébet téren Szolgálat) honlapján, vagy a VÉRADÁS.HU oldalon
lehet tájékozódni, illetve jelentkezni.
állítottak fel. Költségét adományokból fizették.
1957-ben kapta vissza önállóságát a Magyar Vörös- Továbbra is kitartást, sok szeretetet és jó egészséget
kereszt (az államosításból). 1988 óta feladata a me- kívánok mindenkinek. Mi már készülünk a remélhető
nekült ellátás is. 1992-től a Magyar Köztársaság min- bulikra, rendezvényekre. A következő újságban a Közdenkori elnöke a Vöröskereszt Fővédnöke. A Magyar ségi Vöröskereszt történetét olvashatják majd.
Sok szeretettel: Mohari Istvánné a Községi Vöröskereszt
Vöröskereszt egy globális szervezet részeként végzi
Alapszervezet vezetője.
feladatát. Magyarország egész területén demokratikus
sos ápolónőképzés. Vezetői
részt vettek a Magyar Vöröskereszt
megalakításában.

XXIX. évfolyam 3. szám 2020. június

23. oldal

KÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2020. április 1. napján létrejött a Seregélyes Nagyközség Önkormányzata
által fenntartott Seregélyesi Szociális Intézmény, amely az alábbi szociális alapszolgáltatások ellátását biztosítja a
településen:

Nappali ellátás – Idősek Klubja
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
hamvas.balint.munka@gmail.com
8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
(régi gyógyszertár épülete)
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

