
SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2016. március

 M E G H Í V Ó 

az 1848-49-es magyar 
forradalom és szabaságharc 

évfordulójának 
ünnepi megemlékezésére.

2016.
március 15-én,

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

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

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
Seregélyes Nagyközség Polgármesteri Hivatala,

Seregélyesi Általános Iskola Alapítványa 

SZŐLŐHEGYRE AUTÓBUSZ
INDULÁS: 18:30-KOR 

A POSTA ELŐTTI PARKOLÓBÓL!

Tisztelt Hölgyek!
Engedjék meg, hogy a Nőnap alkalmából a 

magam és férfitársaim nevében az alábbi vers 
idézettel köszöntsem Önöket! 

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

 

Horváth Sándor
polgármester
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Elindítottuk a helyi televízió adását kép-
újság formájában a Tarr Kft. hálózatán ke-
resztül a 196,25 MHz-n a C8 csatornán, je-
lenleg még hang nélkül.

Most folynak az előkészületi munkák, így a képernyőn lehet, 
hogy csak állókép látható, vagy éppen a „Sárvíz TV” adása 
megy.

Rövidesen már a saját képújságunk lesz látható a tévében, 
melyben többek között hasznos információkat, helyi reklá-
mokat, és tájékoztatókat teszünk majd közzé.

A próbaidőszak alatt, aki szeretne reklámozni a televízió-
ban az az első 3 hónapban térítésmentesen teheti azt meg. 
Kérem, akik ezt a lehetőséget szeretnék kihasználni, ők a 
Polgármesteri Hivatalba juttassák el az anyagaikat, lehetőleg 
elektronikus formában, hogy azokat minél előbb át tudjuk 
adni a szolgáltató részére.

Horváth Sándor
polgármester

Lehet, hogy város lesz Seregélyes?
Miután többen is megkérdezték ezt tő-

lem, a hírlapban megjelent cikk alapján 
úgy gondoltam, hogy egy rövid áttekin-
tést készítek e témában: 

Már 2004-ben megfogalmazta a képviselő-
testület  településünk jövőképének, fejlesz-
tési elképzeléseinek irányaként, és céljának 
is a városi rang elérését. Ezt a rangot közel 
200 évvel ezelőtt, pontosabban 1818-ban 
egyszer már megkapta Seregélyes, amikor 
mezőváros lett.

„Seregélyes mezővárosi címet és vásártartási jo-
got I. Ferenc rendelete alapján 1818. május elsejétől 
kapott. A mezővárosi jogállása az 1871. évi XVIII. tc. 
alapján szűnt meg, ekkortól lett Seregélyes nagyközség.”

 Tehát elődeink ezt 
a címet már megszerezték, 
kivívták maguknak. Így akár 
azt is mondhatnánk, hogy 
a történelem kötelez, vagy 
azt, hogy ennek már hagyo-
mánya van Seregélyesen, de 
nem emiatt döntöttünk ar-
ról, hogy kezdeményezzük 
a várossá válásunkat (de 
valljuk be, azért ez is ins-
pirált minket), hanem meg-

vizsgáltuk annak a törvényi feltételeit, és megállapítottuk, hogy 
a szempontrendszer egy kívánalmának ugyan nem felelünk meg, 
viszont az összes többit teljesítjük.

Röviden felsorolnám az elvárásokat: 10.000 lakos (ezzel a java-
solt létszámmal 2015-ben egészítették ki a kormányrendeletet), 
közművesítettség (víz, szennyvíz, gáz, „villany”), rendőrség, közép-
iskola, egészségügyi alapellátás és szakorvosi rendelés, tűzoltóság 
vagy katasztrófavédelmi szervezet, szilárd burkolatú utak aránya, és 
a településen dolgozó bejáró munkavállalók aránya. Van óvodánk, 
általános és középiskolánk is, illetve mindkét iskolában található 
sportcsarnok is.

Az érintett minisztériumokban utána jártunk, hogy a mi adata-
inkkal van-e értelme a kérelmünket benyújtani, van-e esélyünk a 
cím elnyerésére? Ott azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a létszám 
az csak egy javasolt adat, de a többi paraméter már feltétel, így 
emiatt nem zárnák ki a pályázatunkat. Igaz azt sem mondták, hogy 
nyerünk, de így legalább a lehetőségünk megvan rá.

Azt, hogy miért tartottuk fontosnak a kérelem benyújtását, hogy 
milyen előnyökre számítunk a városi rangtól:

először talán az anyagi vonzatát említeném meg, mert a cím el-
nyerésével az éves bevételeink az állami finanszírozási rendszerből 
10-20 millió forinttal is növekedhetnek, a lakosság jobb kiszolgálá-
sához a hivatali létszám egy fővel növekedhet, a településfejlesztési, 
területfejlesztési pályázati rendszer jelentős része 2020-ig a város-
okat támogatja,ha ezeket az elképzeléseinket meg tudjuk valósítani 
és város leszünk, akkor szívesebben jönnek majd a befektetők, és a 
vállalkozók is hozzánk, így nőhet a lakos számunk, munkahelyek léte-

sülhetnek, ennek folyományaként pedig a bevételeink is 
nőni fognak, természetesen azért ez presztízs kérdés 

is, hiszen a megyében körbenézve azt látjuk, hogy 
nincs mit szégyellnünk, nem vagyunk lemaradva a 
fiatal városoktól (pl.: Aba, Bodajk, Csákvár). Persze 

az igaz, hogy bőven van még mit csinálnunk. 
Természetesen az elképzelésünket egyeztet-

tük a megye vezetésével, és a Megyei Közgyű-
lés támogatta is a kezdeményezésünket. 

További írásbeli támogatást kaptunk még: 
– a Honvédelmi Minisztérium Államtitkárá-

tól, Vargha Tamás úrtól, aki az előző választási 
ciklusban az országgyűlési képviselőnk volt, 
– Varga Gábor úrtól, aki a megye fejlesztési biz-

tosa, országgyűlési képviselőnk,
– Zaid Naffa úrtól, aki Jordánia magyarországi 

konzulja.
A várossá válási kezdeményezésünket a Kormány a nyári 

időszakban tárgyalja, és legkésőbb augusztus végéig kell érte-
sítést kapnunk annak eredményéről. 

Horváth Sándor
polgármester

     KÁBEL
TV
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Százhatvannyolc éve már, hogy nekünk, magya-
roknak 1848. március 15-e jelképpé vált, nemze-
tünk szabadság szeretetét, a szabadság utáni vá-
gyát fejezi ki, útmutató csillag számunkra.

Az 1848 -as márciusi forradalom nem volt előzmények nélküli, 
hiszen az uralkodó osztály, az Osztrák Császárság iránti gyűlölet 
már hosszú idő óta izzította a hangulatot. 1847 nyarán megalakult 
az ellenzéki párt, melynek elnöke gróf Batthyányi Lajos lett. A prog-
ramjukat Deák Ferenc fogalmazta meg. Követelésük: felelős magyar 
kormány létrehozása, sajtószabadság, az egyesülés és gyülekezési 
szabadság, Erdély Magyarországhoz csatolása, közteherviselés beve-
zetése, a törvény előtti egyenlőség, a nép is képviseltethesse magát 
a törvényhozásban és a hatósági választásokon. 

Az 1848. februári francia és a március 13-án Bécsben kitört for-

radalom híre óriási ösztönző hatással volt a magyar radikális ifjakra. 
Tizenötödikén a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfivel, Jókaival és Vas-
várival elhatározták, hogy érvényt szereznek a sajtószabadságnak. 
Landerer nyomdájában cenzúra nélkül kinyomtatták a 12 pontot és 
Petőfi lelkesítő költeményét, a Nemzeti Dalt. Délutánra nagygyűlést 
hirdettek, ahol már több tízezer ember gyűlt össze. Azután a Várba 
vonultak, ahol elfogadtatták a Helytartótanáccsal a követeléseiket. 
Táncsicsot is kiszabadították börtönéből. Így indul az 1848-as forra-
dalom és teljesedett ki a szabadságharc.

Minden évben ilyenkor emlékezünk: Kossuthra, Széchenyire, De-
ákra, Klapkára, Wesselényire, Bem apóra és sok más hősre, akik éle-
tüket adták a forradalomért, a szabadságharcért. Fejet hajtunk ma 
is emlékük előtt, mert mertek hazában, nemzetben gondolkodni, 
merték sorsukat vállalni.

Bár a szabadságharc elbukott, melyről Petőfi szomorú szívvel 
ezt írta:

„Európa csendes, újra csendes. 
Elzúgtak forradalmai… 
Szégyen reá! Lecsendesült és 
Szabadságát nem vívta ki.”

De, ami akkor történt, az sorsfordító volt nemze-
tünk számára, a változatos sorsú magyarság életének 
egyik legkiemelkedőbb és az eljövendő évszázadokra  
legmeghatározóbb pillanatait jelentette. Azt mondják 
a szabadságnak nincs nemzetisége. Mégis, legalább 52 
országban, ahol magyarok élnek – ez a nap a sza-
badság ünnepe. Ilyenkor lelkünk visszaszáll az em-
lékezés szárnyain a múltba, majd pedig a jövőbe. A 
szabadság egész és oszthatatlan, összeköt minden 
népet, régiót, felekezetet. Sokszor és sokféleképpen 
ünnepeltünk már, mégis március 15-e megmaradt a 
magyarok egyik legszentebb, legigazabb, legőszintébb 
ünnepének. Legyünk büszkék arra, hogy ezért a sza-
badságért mindig sokat tettünk, többet, mint bárki 
más. Ez szimbolizálja a hatalmas nemzeti összefogást, 
az újjáteremtést, a szabadságot és az egyetértést. Le-
gyen hát béke, szabadság és egyetértés!

Kovács E.

1848 – TE CSILLAG!
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Félreértések miatt háborodott fel sok kutyatartó 
azon az új rendeleten, amely tiltja a kutyák láncon 
tartását. Nem tilos ugyanis megkötni az ebeket. 2016. 
január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 
szeretné felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsola-
tos néhány, nagy publicitást nyert félreértésre. 

A legfontosabb, hogy helytelen az az értelmezés, mely szerint 
a kutyákat mostantól egyáltalán nem lehet láncon tartani. Szintén 
fontos tisztázni, hogy az, aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűn-
cselekményt, mivel az előírás nem esik a Btk. hatály alá. Probléma 
esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állat-
egészségügyi szolgálatot kell értesíteni.

Fontos, hogy a bejelentés bizonyító legyen. A rossz szomszédi viszony-
ból eredő valótlan bejelengetések a hatóság félrevezetését jelentik.

A jogszabálynak nem az a közvetlen, azonnali célja, hogy minden 
kutya végleg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya 
se kerüljön tartósan láncra!

Az állattartók kötelessége, hogy – bármely tartási mód esetében 
– biztosítsák a kutyájuk egyedi igényeinek megfelelő életkörülmé-
nyeket, beleértve a rendszeres és megfelelően szervezett szabad 
mozgás lehetőségét is. Szintén a gazda felelőssége, hogy az eb szük-
ségtelenül ne zavarja a lakóközösség életét, emellett kiemelten fon-
tos az ember egészségének és testi épségének védelme! 

Az állatvédelmi hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy ha valaki 
kutya tartására vállalkozik, tartsa szem előtt a felelős állattartás sza-
bályait és mérlegelje, hogy meg tudja-e teremteni mind a háziállata 
személyes szükségleteit, mind a saját környezetének jogos elvárásait 
kielégítő körülményeket.

A családi házaknál időnként elkerülhetetlen, hogy a családi ked-
vencet megkössék, legalább átmenetileg. A láncon tartás tilalmát 
azonban sokan úgy értelmezték, hogy a kutya kikötése minden kö-
rülmények között tilos. A NÉBIH közleményben jelezte, hogy szó 
sincs arról, hogy az ebeket egyáltalán ne lehetne láncon tartani.

Mit mond a rendelet?
2016. január 1-jétől a kedvtelésből tartott állattartási helyének 

olyan méretűnek kell lennie, hogy a fajára jellemző mozgási igényét 
ki tudja elégíteni.

Tilos kistestű ebet 10, közepes testűt 15, nagytestűt 20 négyzet-
méternél kisebb területen tartósan tartani.

Kikötve tartósan tartani tilos, a tartására szolgáló építménynek a 
kutya méreteihez kell igazodnia.

Az állatot a gazdájának naponta legalább egy alkalommal ellen-
őrizni kell.

Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási 
helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükséglete-
inek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne 
okozhasson sérülést.

Sajnos még ma is vannak olyanok, akik a kutyát egyszerű „jel-
zőrendszerként” kikötve, kennelbe zárva, vagy egy hátsó kertbe 
„száműzve” tartják.

Egy jól megválasztott futólánc, melyet a “történések” közelében, 
inger gazdag környezetben helyeznek el, egyrészt nagy mozgásteret 
biztosíthat a kutyának, másrészt kevésbé zárja őt ki az emberekkel 
való kapcsolat lehetőségéből, mint egy, az udvar végében elhelyezett 
kennel. Ugyanakkor, ha ez a kennel csak a kutya pihenését szolgálja, 
de a nap nagy részét szabadon töltheti a kertben és rendszeresen 
sétálni is viszik, foglalkoznak vele, akkor természetesen megfelelő.

Bármely tartási módban lényeges, hogy a kutyának biztosítani kell 
a gazdával együtt töltött idő, a közös séták (a kertben tartottaknak 
is!) és a szabad mozgás lehetőségét!

Törekedni kell arra, hogy minden kutya –még a nehezen kezelhe-
tő, harapós állat is - legalább időnként szabadon mozoghasson egy 
biztonságosan bekerített, zárt területen, vagy ha ez az állat viselke-
dése miatt nem lehetséges, akkor egyéb, irányított tevékenységgel 
kell kielégíteni a mozgásigényét. Vonatkozik ez természetesen a kis 
lakásban egész nap bezárva hagyott, sétálni csak pár percre, pórázon 
levitt, nagy mozgásigényű fajtákra is!

Tehát nem az a közvetlen, azonnali cél, hogy minden kutya végleg 
lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se kerüljön 
tartósan láncra! 

A kormányrendelet a valóságban a tartós kikötést tiltja és nem 
az abszolút kikötést. A tartós kikötést ugyanakkor nem definiálja 
a rendelet, A NÉBIH szerint a tartós láncon tartás akkor valósul 
meg, ha az állat életvitelszerűen ki van kötve, élete túlnyomó részét 
láncon tölti.

Megszűnt rendelkezés, de jó lehet: Ha a kutya 20 kiló alatti, azaz 
kistestű, a kötél vagy lánc nem lehet négy méternél rövidebb, 20–40 
kilós, azaz közepes testű ebnél 6 méternél, 40 kiló fölötti, nagytestű 
ebnél pedig 8 méternél rövidebb.

Ha a kutyát, rövidebb-hosszabb időre megkötik, de kap lehetősé-
get a szabad mozgásra és ami legalább ilyen fontos, a gazda foglal-
kozik a kutyával, szocializálja, időt szán közös tevékenységekre, azt 
megfelelő tartási módnak nevezhetjük.

Ha a követelményeket a gazda nem teljesíti, bírságra számíthat 
alap összege 15 ezer forint, minősített esetben elérheti a több száz-
ezer forintot is.

Kérek mindenkit, figyeljen oda, hogy a kutya, mint leghűségesebb 
társunk jól szocializált, boldog, kiegyensúlyozott lényként élhessen 
mellettünk! 

– Készült a NÉBIH közleménye alapján

Horváth Károly 
Jegyző s.k.

NEM TILOS MEGKÖTNI AZ EBEKET!
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Rendezvény-
naptár 2016

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot Seregé-
lyes 2016-os évi előzetes programtervéről.

Március 12. 20 óra Óvodás bál 20 óra
Március 15. 17 óra Állami ünnep – műsor 
 (művelődési ház), 
 koszorúzás (Emlékpark)
Március 30. 14 óra Gyermekszínház (Palacsintás király)
Április 16.  Jótékonysági előadás – óvoda 
 szervezésében – művelődési ház
Május 1.  Horgászverseny – Jókai u. végén
 Retro majális – családi piknik, utcák –  
 terek futballmérkőzése
 Csapatok jelentkezését (fiatalok –  
 idősek, cégek, utcák) mielőbb várjuk 
 a futballmérkőzésre  
 a lenti elérhetőségeken.
Május 8.  Flórián napi Búcsú – Vásártér
Május 13-14.  Falunapok
 13. Néptánc találkozó, kiállítás,  
 stand up est – művelődési ház
 14. Fogathajtó verseny, falunapi főnap
Június 14.  A véradók világnapja
Június 17. 17 óra Általános iskolai ballagás
Augusztus 20. 17 óra Állami ünnep – művelődési ház
Szeptember 10.  Szüreti felvonulás és bál – Seregélyes
Szeptember 24.  Egészségnap – Művelődési Ház
Október 1.  Szüreti felvonulás, Hegyi Napok –  
 Szőlőhegy futballpálya 
Október 15.  9:30 óra Idősek napja – művelődési ház
Október 23.  Állami ünnep – műsor (művelődési 
 ház), koszorúzás (Emlékpark)
November 5.  Kolbásztöltő verseny – 
 művelődési ház belső udvara
November 12. 20 óra Óvodás őszi bál
November 27. 17 óra Advent 1. vasárnapja – művelődési ház
December 3. 17 óra  Advent 2. vasárnapja – művelődési ház
December 10. 17 óra  Advent 3. vasárnapja – művelődési ház
December 17. 17 óra  Advent 4. vasárnapja – művelődési ház

A képen: guggoló sorban második Józsa János, mellette Heiter 
István, hátsó, álló sorban balról jobbra a második Herseczki György

Mestervizsga
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér me-

gyei Igazgatósága ünnepélyes keretek között nyúj-
totta át tizenkét mezőgazdasági gépészmester 
vizsgát tett szakembernek az oklevelet.

Közöttük hárman seregélyesiek: Heiter István, Herseczki György, 
Józsa János.

Komoly megmérettetés volt ez számukra, még azzal együtt is, 
hogy több évtizede ebben a szakmában dolgoznak, sőt Heiter István 
már közel két évtizede oktatja is. Mostantól mindhárman jogosultak 
a szakképzés területén oktatni.

Az elméleti és gyakorlati részből álló vizsgát hosszabb fölkészülés 
előzte meg, majd mint Heiter István elmondta 60 éves korban ez 
egyfajta kihívás is volt számára. Fölfrissítették ismereteiket a felké-
szülés során és persze sok mindent hozzá is kellett tanulni. Jó volt 
megmérettetni magukat, büszkék a gépészmester fokozatukra. Úgy 
érzik, most naprakészek munkájukhoz és ismereteik átadásához.

A Magyar Agrár- Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 
által indított szakképzés, vizsgáztatás folyamatos, bárki jelentkezhet, 
bekapcsolódhat.

-kovács e.-
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A községi vöröskereszt alapszervezet 2016 évi program terve
Továbbra is csatlakozunk a Községi rendezvényekhez ahol játszó, 

kézműves, szűrés, elsősegélyhely biztosításra, vagy egyéb 
feladat ellátására lesz szükség.

Szeretnénk folytatni az Elza-majori programo-
kat. Valamint továbbra is megtartani a farsangot, a 
húsvéti játszóházat, az augusztusi pikniket, az őszi 
egészségnapot, és a Mikulás játszóházat. Az idén 
augusztus hónapban a jótékonysági bált tartunk 
egy vidám nyári karneváli formában. Véradóinkat  
kis ünnepség keretében köszöntjük majd júniusban. 
Hagyományos egészség napunkat szeptember hó-
napban szeretnénk tartani. Minden pályázati lehetőségen 
részt veszünk ebben az évben is, és közreműködő partnerként csat-
lakozunk más szervezetekhez is. 

A Baba- Mama Klub működésében nincs változás.
Adománygyűjtés: továbbra is várjuk a felajánlásokat. Kérjük, hogy 

jó állapotú, de mások számára még használható ruhaneműket, játé-
kokat, használati, vagy ápolást segítő tárgyakat, eszközöket legyenek 
szívesek leadni a Seregélyesi Családsegítő és Gondozó Központban 
Bethlen Gábor utca 2. ( a régi gyógyszertár épülete), hétköznapo-

kon 9–15 óráig. Ha nehéz, vagy nagy tárgy a fölajánlás (pl. bútor, 
mosógép, hűtő stb.), annak elszállítását megszervezzük. Tel.: (30) 

972-4228 Mohari Istvánné)
FELHÍVÁS! Várjuk kortól, nemtől függetlenül mindazok 
jelentkezését, akik szeretnének a programjainkon tag-
ként, segítőként részt venni. Az adománygyűjtő csapa-
tunkat most szervezzük. Közép iskolás fiataloknak mun-
kaórát is tudunk igazolni.

Szeretném megköszönni minden tagnak, segítőnek, tá-
mogatónak, a rendezvényeinket látogatóknak, hogy jelen-

létükkel, támogatásukkal immár 10 éve 2006. április elseje 
óta segítik szervezetünk munkáját és hozzájárulnak ahhoz, hogy 

községünkben továbbra is sikeresen tudjon működni ez a szervezet.

A Vöröskereszt Alapszervezettel kapcsolatban keres-
hető: 

Mohari Istvánné Tel.: (30) 972-4228

Mohari Istvánné  
községi vöröskereszt elnök

Emlékezés
Az urivi áttörés 73. évfordulóján,  január 11-

én, tűzgyújtással, koszorúzással, műsorral em-
lékeztünk a háború áldozataira.  A hideg, párás 
idő ellenére összegyűltünk az Emlékműnél, hogy 
megemlékezzünk a II. világháború legszörnyűbb 
csatájában elesett és ott harcoló katonákról, szen-
vedő hozzátartozóikról. Vannak néhányan olyanok, 
akik még köztünk élnek, és soha nem tudják fel-
dolgozni azokat a napokat, heteket, hónapokat, sőt 
éveket, melyeket a harctéren átéltek. Az idegen 
földben nyugvó, hősi halált halt áldozatokra em-
lékeztünk!

Horváth Sándor polgármester úr szavai után az Élő Ősz nyugdí-
jas klub dalkörét, Sándor Andrásné szavalatát és Horváth Dánielné 
szólóénekét hallhattuk. 

A holtakkal szembeni kötelességünk megbecsülni őket, és ke-
resztényi kötelességünk imádkozni értük. A katolikus egyház kép-
viseletében idén Tabi György mondott beszédet és imádkozott, 
melyben kérte, adja az Úr Isten, hogy a fegyverek ropogását csak 
hangeffektusokból ismerjék gyermekeink, és ne kelljen rettegve búj-
nia senkinek a halált oltó fegyverek elől. Beszédében emlékezett a 
községünkből elhurcoltakról, akiket ugyanúgy a háború szippantott 
magába, mint bárki mást.

Végül minden résztvevő elhelyezhette az emlékezés virágát, mé-
csesét.

Kajos Istvánné,
Nagy István
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18 éve örömben, munkában együtt

Szép karácsonyi ünnepséggel fejeztük be az 2015-ös esz-
tendőt és azt kívántuk magunknak, hogy legyen boldog az 
új esztendő, legyen erőnk elviselni a megpróbáltatásokat. 
Ugyanezt kívánja valamennyi klub tag a község lakóinak is.

Már ekkor készen volt az elképzelés, hogy hogyan fogunk ünne-
pelni január 11-én, a II. világháború áldozatainak állított emlékműnél, 
melyen a műsort a klubunk adta, a színjátszó kör tagjainak segítsé-
gével. A műsor méltó volt az áldozatokhoz.

Másnap folytatódott Pákozdon a megemlékezés, ahol a klubtagok 
közül jó néhányan ott voltak. Mint ahogyan ott voltak december-
ben is Sajtos Gyula bácsi által készített bronz plakett elhelyezésénél. 
Megható volt az emlékezés.

Elfogadtuk a 2016-os évre szóló munkatervünket, mely szerint ez 
az év is mozgalmasnak ígérkezik.

Nem maradt el a Kultúra Napjáról való megemlékezés sem, me-
lyet a Himnusz felolvasása követett.

A február 3-ai klubfoglalkozáson nosztalgiáztunk egy kicsit, mivel 
éppen ezen a napon volt 18 éve, hogy megalakult a klub. Jóleső ér-
zés arra gondolni, hogy számos alapító tag köztünk van és aktívan 
dolgozik a sikerek érdekében.

Ugyanezen a napon tartottuk 
meg a farsangi rendezvényünket. A 
jó hangulatot a nyolc jelmezbe öltö-
zött klub tagunk bemutatkozása ala-
pozta meg. Sajnálatos, hogy csak két 
rabnak öltözött fényképét tudjuk itt 
bemutatni, akik bank „nyitogatásért” 
kapták büntetésüket. Itt volt egy repülőgép pilóta a légi kisasszonyával, 
hercegkisasszony a repülőgép utasai közül. A szociális otthonból meg-
szökött anyóka, aki befogadásért esedezett – kapott is! Eljött I. Szu-
lejmán szultán egyetlen törvényes felesége is a házsártos, mindenben 
ellent mondó takarító nőjével. Jó volt! Jövőre ismét lesz farsang!

Egy hetet fog tizenhárom klub tagunk a Hotel Solarban Nagyatá-
don tölteni. A fürdésen kívül a farsanghoz kapcsolódó vidám műso-
rokon vesznek részt.

A következő hónap a felkészülés jegyében zajlik, hiszen három fellé-
pésünk is lesz, melyre komolyan kell készülni, elsősorban a dalkörnek.

Aki szeretne osztozni a sikerekben, jöjjön közénk, szívesen látjuk!

Oláh Jánosné
klubvezető

É L Ő  Ő S Z
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II. Seregélyesi disznótoros
Január 16-án immár második alkalommal rendeztük meg a hagyo-

mányos seregélyesi disznótoros napot. A rendezvényre idén Seregé-
lyesről öt, Perkátáról egy és Sárosdról egy csapat jelentkezett.

Már korán reggel nagy volt a sürgés-forgás a művelődési ház bel-
ső udvarán, mely pillanatok alatt megtelt üsttel, hastokkal, töltővel, 
rénvassal és minden egyéb, további szükséges eszközzel. A csapatok 
pillanatok alatt elrendezték a munkaterületet, s nekiláttak a feladat-
nak. Egész nap készültek a szebbnél – szebb, finomabbnál – fino-
mabb, különleges ételek. Minden vendégünk megtalálta azt, ami a 
kedvére való, hiszen, aki ide ellátogatott, vendéglátással szívesen 
fogadták a csapatok. Az aulában a terített asztaloknál az elkészült 
ételeket – sült kolbász, sült hurka, pecsenye – mindenki bátran kós-
tolhatta.

Kora délután került sor a jutalmak átadására, mellyel megköszön-
tük minden csapat részvételét, felajánlását, munkáját. 

Egy rövid délutáni pihenő után, este, a hajnalig tartó pótszilvesz-
teri bállal és egy közös vacsorával – húsleves, toros káposzta – foly-
tatódott e rendezvény, mely alá a talpalávalót Kovács Jenő és társa 
biztosította.

Szeretnénk köszönetet mondani, mind a résztvevőknek, mind 
a segítőknek és mindenkinek, akik e nap sikeréhez bármi módon 
hozzájárultak, segítettek. Köszönjük! Bízunk benne, hogy jövőre is 
létrejön ez a nap és még több csapat kap kedvet e rendezvényhez.

Kajos Istvánné, Nagy István
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ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS
 Az Országos Erdészeti Egyesület Székesfehér-

vári Helyi Csoportja az Egyesület alapításának 150 
évfordulója alkalmából a néhai OEE elnök, gróf 
Hadik János tiszteletére, 2016. február másodikán 
ünnepi megemlékezést tartott.  

A programban első helyen szerepelt, hogy Seregélyesen gróf Ha-
dik János sírját felkeressük, aki 1925 és 1933 között volt az Egye-
sület elnöke. Az előzetesen rendbe tett környezet emelte a meg-
emlékezés ünnepélyességét. Az emlékhely a Zichy és a Hadik grófi 
család nyughelye, ahol sok családtag alussza örök álmát, egy csendes 
erdőfolt közepén található. A kárpótlás során sikerült a Hadik csa-
ládnak visszakapnia a területet, így továbbra is biztosított az ősök 
nyughelyének békéje. A megemlékezésen ismertetésre került gróf 
Hadik János életútja (1864-1933), aki nagybirtokos és politikus volt.  
Örökös főrendházi tagsága mellett képviselőként, pártelnökként, 
államtitkárként dolgozott. A politikai pályafutásának csúcsát jelen-
tő miniszterelnökségről a Tanácsköztársaság kikiáltása miatt kel-
lett lemondania. Ezek után a gazdasági élet felé fordulva több más 
társadalmi pozíció betöltése mellett került az OEE elnöki székébe. 
Elnöksége idején az Egyesület megerősödött, érdekérvényesítő ké-
pessége nőtt, visszanyerte az első világháború után elvesztett súlyát. 
Jelentős szerepe volt az 1935-ös erdőtörvény előkészítésében. A 
seregélyesi öregek emlékeiben úgy él, mint kiváló, és gondos gazda. 
Korabeli népszerűségét az is bizonyítja, hogy a 1919-es bebörtönzé-
se idején a lakosság tüntetése miatt engedték szabadon. A Budapes-
ten ma is élő Hadik család tagjainak a megemlékezésről beszámolót 
és fotókat küldtünk, amelyet nagy örömmel fogadtak.

A helyi csoport tagjai képviseletében Majoros Gábor a VADEX 
Mezőföldi Zrt vezérigazgatója, mint a HCs elnöke, valamint a HCs 
titkára emlékkoszorút helyezetek el a sírra. A csoport tagjai néma 
főhajtással tisztelegtek a korábbi elnök emlékére. A tiszteletadáson 

a  Seregélyesi Vadásztársaság  képviselői is részt vettek Penzer Jó-
zsef vezetésével. 

Az ünnepélyes megemlékezés után a csoport a soponyai 
Ökocentrumba utazott, ahol több színvonalas előadás hangzott 
el. Elsőként Oroszi Sándor akadémiai doktor, az Erdészeti Lapok 
szerkesztőbizottságának tagja ismertette színesen, érdekfeszítően, 
hatalmas tárgyi tudással az OEE 150 évének történetét. A hallgató-
ságot leginkább az egyesület történelmi viharokat átélt, és mindig 
újra és újra magára talált példája érintette meg. Betiltásból, anyagi 
csődből, elvesztett országrészekből, elkobzott székházból, változó 
szerepkörökből származó traumák ellenére még ma is működik. Az 
erdésztársadalom összefogásának, érdekképviseletének, baráti kap-
csolatainak jelképe. A múlt tanítása a jelenben élőket egymás segíté-
sére, szakmai fejlődésre, aktív közreműködésre kötelezi.

A következő előadó Kovács Norbert, a VADEX Mezőföldi Zrt Pá-
kozdi Arborétumának munkatársa volt, aki Sárvíz térségi madárvilá-
got mutatta be gyönyörű saját készítésű fotói alapján. Madárismere-
te, életük titkainak, vonulásuk okainak bemutatása, eszmei értékük 
megadása, történetei nagy érdeklődést váltott ki a hallgatóságból.

Fajkuszné Bodrogi Zsuzsanna, a VADEX Mezőföldi ZRT osztály-
vezetője a Szlovákiában megrendezésre került, X. Zólyomi Erdő-
pedagógiai Konferencián tapasztaltakról számolt be. A konferencián 
egyedül képviselte Magyarországot. A kiváló erdőpedagógiai gyakor-
lati bemutatók mellett az is elhangzott, hogy még mindig kevés szó 
esik az erdészek pedagógiai munkájáról, a felnövekvő nemzedékek 
természetismeretre, természet szeretetre való nevelésben betöl-
tött kiemelkedő szerepéről.

A tartalmas, ismeret átadásban bővelkedő szakmai találkozót a 
2016. évi helyi és országos OEE program ismertetésével zártuk be. 

Emmerlingné Köhler Marietta
VADEX Mezőföldi ZRT

Igazgatási osztályvezető, HCS titkár
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Beszámoló a Seregélyes Községi Vöröskereszt 
Alapszervezet 2015 évi munkájáról

2015.03.13.  Ezen a napon 28-an adtak vért. Köszönjük a vér-
adóknak!  Támogatónk: Pallag Zoltán Bolt

2015.03.16. Megyei küldött értekezleten vettünk részt: Mohari 
Istvánné és Kákonyi Gabriella küldöttek 

Témája: Megyei Vöröskereszt Országos Vezetőségi Tagja helyze-
tének megvitatása.

2015.03.23.  A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezeté-
nek mérleg beszámolójának megtárgyalása

2015.03.27. Seregélyes Elza-majorban az Erdei Iskolában a Hús-
vét előtti játszóház, klubnap megtartása

Program: ajándékkészítés, rajz verseny, ajándék keresés a parkban, 
udvari játékok, uzsonna.

Segítők: Katona Lászlóné, Schöffer Anikó, Kákonyi Gabriella, Bor-
sodi Gyöngyi, Mohari Istvánnné

2015.04.02. A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének 
küldött gyűlésén vettünk részt.

Küldöttek: Mohari Istvánné. Kákonyi Gabriella,
Napirendi pontok: 1. beszámoló a Magyar Vöröskereszt megyei 

szervezetének 2014 évi munkájáról, 2. 2015 évi tervek, 3. a megyei 
szervezet helyzete az országos vezetőségben. 4. Egyebek

2015.04.09. A Magyar Vö-
röskereszt Seregélyesi Alap-
szervezetének 2015 évi gyűlése

Napirendi pontok:
1. Beszámoló, a megyei gyű-

lésekről, és beszámoló az alap-
szervezet 2014. évi munkájáról.

2. a 2015. évi programok meg-
tervezés 3. A községi vöröske-
reszt alapszervezet titkárának 
megválasztása.

Lemondó: Kajári Ágnes, a 
javasolt személy a tisztség be-
töltésére: Borsodi Gyöngyi. 4. 
Egyebek.

A választás egyhangú eredménye alapján: a községi vöröskereszt 
titkára Borsodi Gyöngyi lett, aki egyetemet végzett egészségnevelő, 
egészségfejlesztő tanár, tanítás és pályaorientációs tanár, gyógypeda-
gógus. A végzettségénél fogva, és mert évek óta részt vesz a községi 
vöröskereszt munkájában őt találtuk erre a tisztségre a legmegfele-
lőbb személynek. Tapasztalataira nagy szükség van a rendezvények 
szervezésében, megvalósításában, a pályázatok megírásában, kivite-
lezésében. Örülünk, hogy elfogadta a felkérésünket.

2015.05.09. A Seregélyesi Napok keretében ezen a napon, szű-
rővizsgálatokkal, kézműves foglalkozásokkal és elsősegély hely biz-
tosításával vettünk részt.

Segítők: Dr. Horváth Tibor, Mohari Istvánné, Kákonyi Gabriella, 
Borsodi Gyöngyi a szűréseknél, Fekete Tímea az arcfestéssel segí-
tett.  A szűréseken 64 fő, az arcfestésen 54 fő vett részt. A kézműves 
foglalkozást Nagy Lászlóné segítette.

A szűrésekhez szükséges anyagok, és az arcfestési eszközök tá-
mogatója az önkormányzat, és Dr. Horváth Tibor volt.  

2015.05.14. Mohari Istvánné a megyei vöröskereszt meghívására 
vett részt a Vöröskereszt Világnapi megemlékező rendezvényén, mely-
nek apropója az is volt, hogy idén 134 éves a Magyar Vöröskereszt. 

2015.05.14. E-mailben felvettük a kapcsolatot a megyei tiszti 

főorvossal dr. Pásztor Lászlóval, aki a szűrővizsgálatokat szervezi. 
Kérésünkre az októberre tervezett egészségnapra javasolt bőr-
gyógyászati rákszűrést is.

2015. május hónapban a KENEDI elnevezésű pályázatra jelentkez-
tünk, mely a hátrányos helyzetű gyermekek táboroztatására nyúj-
tott volna lehetőséget. Nem nyertünk.

2015. május hónapban Heiter István gazdálkodó felajánlásának 
köszönhetően 10 rászoruló családnak tudtunk ingyen kb. ezer szál 
paprika, paradicsom, zeller, dinnye palántát adni. A rászorulókat a 
családsegítő központ javaslatára választottuk ki és közösen is jutat-
tuk el hozzájuk, melyet hálás szívvel köszöntek meg.  

2015.05.30-án a Székesfehérvári Építők Napján a nyugdíjas klub 
meghívására szűrő vizsgálatok végzésével vettünk részt, melyhez az 
eszközöket a megyei vöröskereszt szervezete biztosította.

 2015.06.12. A Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezeté-
nek felkérésére a Kodolányi János Középiskola egészségnapi ren-
dezvényén vettünk részt elsősegélynyújtó bemutatóval és rövid 
tájékoztatással a hirtelen fellépő rosszullétekről, balesetekről és 
megelőzésükről.

2015.07.21. Községünkben véradó nap volt, ahol 30 fő sikeresen 
tudott vért adni. KÖSZÖNJÜK nekik és nagy 
öröm számunkra, hogy mindig vannak a18 élet-
évüket betöltött új véradók is. A véradást támo-
gatta: Pallag Zoltán Bolt

2015.07.11-én a Kristály Presszó fennállá-
sának 15 évfordulója alkalmából remek közös 
mulatságot szerveztünk. A községi vöröskereszt 
ezen a rendezvényen a tombola bevételével lett 
gazdagabb, melyet a programjainak megvalósításá-
ra fordíthat. NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK a 
Kristály Presszó vezetőjének, a támogató vállalko-
zóknak, a vöröskereszt támogató tagságának, köz-
ségünk lakóinak a tombola ajándékokat, melynek 
köszönhetően 92.000 Forint gyűlt össze.

2015.07.30. Támogatási kérelmet adhattunk be a Kápolnásnyék 
és Vidéke Takarék Szövetkezethez. Eddig nem kaptunk rá választ.

2015.08.09. Az Elza-majori családok részére tartottuk meg 
a már hagyománnyá vált gulyás partis nyári játék, és sport na-
pot. Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki ügyeskedett az új já-
tékokkal, a fából készült lépegető kockákkal, és gólyalábakkal.                                                                                                                                  
Támogatóink: Heiter István a Füri Hentes Bolt, akiktől az alapanyagot 
kaptuk, a Sereg Kukta, aki nagyon finoman megfőzte, Bognár Ferenc 
asztalos aki a játékokat készítette, Katona Lászlóné, Schöffer Anikó, 
az Erdei Iskola vezetője: Ferenczi Klára, akik a lebonyolításban se-
gédkezetek, a  Londer KFT. akitől a görkorit, az 1 kerekű biciklit, a 
gördeszkát , valamint az általános iskola, akitől a hullahopp karikákat, 
a kötelet, a tollas szetteket kaptuk. Nagyon köszönjük mindenkinek.

2015.08.20. Családi sportnapot szerveztünk a Sereg Fitness se-
gítségével és támogatásával. Remek programokkal, rengeteg érdekes 
terep játékokkal készültünk. Sajnos az eső az egész délutáni kinti 
programot meghiúsította, de bent a teremben és kint a sátorban 
azért nagyon jól szórakoztunk.                                 

Köszönet a támogatóinknak, minden részt vevőnek, Nagy László 
Fitness Vezetőnek és csapatának, a tombola ajándékozóknak, Heiter 
Istvánnak, Schöffer Anikónak, Vincéné Tóth Klárának, a Melódia 
Cukrászdának a gyönyörű torta fődíjért, valamint Nagy Lászlóné-



SEREGÉLYESI KISBÍRÓ      EGÉSZSÉG 11

Köszönet az adakozóknak!
Az adventi gyertyagyújtásokon a katolikus gyülekezet kezdemé-

nyezésére adakozás volt a 
„ Jónak lenni jó” keretében.  A négy adventi vasárnapon 75 ezer 

Ft gyűlt össze.
A Katolikus egyház képviseletében Tabi György felkereste Dr. 

Horváth Tibor gyermekorvost, hogy ez az összeg legyen a legki-
sebbeké.

Beszámolhatunk róla, hogy 52 egy év alatti kisgyermeket tudtunk 
megajándékozni ebből a pénzből. A tápszeres babák 1 doboz táp-
szert, az anyatejes babák 1 doboz C vitamint kaptak ajándékba a 
karácsony körüli időszakban.

 Köszönetünket fejezzük ki az adakozóknak és Dr. Szilágyi Rita 
gyógyszerésznőnek, aki kedvezményt adott, hogy minden csecsemő 
részesülhessen a támogatásban.

„A jószívű adakozót szereti az Isten.”          
(Védőnők)

nak, Varga Istvánnénak, Helbig Katalinnak, Szűcs Anitának, Schöffer 
Anikónak, akik a kézműves foglalkozásban  is segítettek. Érdemes 
lesz folyamatosan kihasználni az edzőtermet, remek felszerelések és 
szakemberek segítik a felkészülést. A jövőben több szabadtéri játék 
és sport napot tervezünk. 

2015.08.13. Felhívás érkezett a Magyar Vöröskereszttől a rösz-
kei humanitárius tevékenységet végző szolgálathoz való csatlakozás-
ra.(Nálam a községünkből senki nem jelentkezett.)

2015.08.23. Patocska Olivér a ByTheWay zenekar tagja (az X 
faktorban szerepeltek)/ évek óta a rajongói körében gyűjtést szer-
vez jótékonysági célból. Az idei évben a rászoruló családok meg-
segítése volt a cél és ezt a Magyar Vöröskereszten keresztül tette. 
Bizonyos időpontokban az ország nagyobb városaiban végzi a gyűj-
tést, most Székesfehérváron volt a sor és a megyei vöröskereszt a 
seregélyesi alapszervezetet jelölte meg, így átvehettük a rajongók 
által összegyűjtött  adományokat.  Az adományokat a családsegítő 
központ segítségével jutattuk el a rászoruló családokhoz. Ezúton is 
nagyon köszönjük Olivérnek a segítséget. 

2015.09.26. Hegyi napok programon vettünk részt, elsősegély-
hely biztosításával, szűrővizsgálattal, kézműves játszósarokkal. 

Segítők: szűrés, elsősegélyhely: Mohari Istvánné. Játék: Karkóné 
L.Mariann, arc festés: Ihász Lilla

Támogató: a községi önkormányzat, Ihász Lilla  
2015.10.17-én EGÉSZSÉG NAPOT tartottunk szűrővizsgála-

tokkal. Ingyenes  vércsepp analízist végzett a BNM Kft. Szórakoztató 
programokkal, gyermek játszóval, arcfestéssel, csillám tetkó készí-
téssel, előadásokkal, a Székesfehérvári Aqua Fitness csoportjának, a 
seregélyesi jóga klubnak, és Kajári Ágnes játékos gyermek torna be-
mutatójával, zöldség- gyümölcs saláták kóstolójával vártunk minden-
kit nagyon sok szeretettel. Délután 14 órától 16 óráig VÉRADÁS volt, 
13.30-tól 16.30-ig ingyenes bőrgyógyászati MELANOM (anyajegy) 
rák szűrés . A szűrést dr. Doma Viktória  orvos végezte. SEGÍTŐINK: 
a szűréseknél: Gesztesi Andrea, Szabó Cintia, a saláták készítésénél: 
Kovács Lászlóné, Kállai Lászlóné, Kákonyi Gabriella, Borsodi Gyön-
gyi, Schöffer Anikó. Kézműves, játszó sarokban Mohari Andrea, egyéb 
feladatoknál: Helbig Katalin, Szűcs Anita, Mohari Istvánné, arcfestés: 
Fekete Tímea. A bőrgyógyászati és egyéb szűrővizsgálatokat, az arcfes-
tést támogatta a községi önkormányzat.  A véradásnál Boldog Barbara, 
és Penzer Ramóna segített. A véradáson 30 fő vett részt. Köszönjük.  

2015.11.02-án egy seregélyesi lakos műtétjéhez irányított vér-
adásra volt szükség. Szerencsére négyen jelentkeztek, így sikeres 
volt a műtét, a beteg jól van. KÖSZÖNJÜK!

2015.11.29. A Megyei Vöröskereszt Szervezettől lehetőséget 
kaptunk tartós élelmiszer áruházban történő gyűjtésére, melynek 
eredményét községünk rászoruló lakosai között oszthattuk szét.

2015.11.29. Az Élelmiszer Bank által meghirdetett gyűjtési na-
pon csapatunk 253.97 kg. élelmiszert gyűjtött, melyet december 5- 
én 52 család részére tudtunk eljuttatni.

2015.12.10-én a megyei vöröskereszt meghívására a megyei 
véradó ünnepségen vettünk részt, ahol köszöntötték a többszörös 
véradókat és a véradás szervezőket. Ebben az évben, községünkből 
Mohari Istvánné vehette át a véradás szervezésért járó oklevelet. A 
rendezvényen két fővel (Mohari Istvánné és az ifjúsági csapat vér-
adás szervezőjével, Boldog Barbarával) vettünk részt.

2015.12.11-én Székesfehérvár két TESCO Áruházban, 12-13-án 
pedig az ALBA PLAZA ÁRUHÁZ Mikulás Házában gyűjthettünk is-
mét tartós élelmiszert, játékot, egyéb adományokat.

A három nap gyűjtési eredménye: 136.755 kg. tartós élelmiszer, 
melyet december 16-án huszonkilenc rászoruló családnak juttattunk 
el. Ezen kívül még a megyei vöröskereszt új ruhaneművel, cipővel 

segítette községünk rászoruló lakóit. A rászorulók felkutatásában, 
csomagok elkészítésében és eljuttatásában köszönjük a segítségét a 
Családsegítő Központnak, a Gondozó Központnak, a Karitász Cso-
portnak, Kajosné Sűdi Ildikónak és a gyűjtésben is segítő vöröske-
resztes tagjainknak. Remek és hatékony munkát végeztek, reméljük 
jövőre is lesz lehetőségünk a segítségnyújtás ilyen formájára.

2015.12.19-én a  Seregélyesi Általános Iskola együttműködési 
szerződést kötött a megyei vöröskereszt szervezetén keresztül a 
községi alapszervezettel a „ Tanodaprogramok támogatása” című 
pályázatának megvalósításához.

2015.12.20 -án az utolsó adventi gyertyagyújtásnál nagy szere-
tettel adtuk át községünk lakóinak azt a hordozható, amely bárki 
számára elérhető ÉLETMENTŐ DEFIBRILLÁLÓ készülék. Seregé-
lyes és Vidéke Vadász Társaság - közös döntés alapján - egy meghir-
detett jótékonysági vadászat bevételét fordította az eszköz megvá-
sárlására. Hatalmas köszönet illeti a szervezőket, az adományozókat. 
Reméljük, sohasem kell majd használni! A községi vöröskereszt ter-
vezi egy oktató defibrillátor beszerzését is, melyhez ismét kértük 
a Vadász Társaság segítségét. Így több alkalmat tudnánk biztosítani 
arra, hogy bárki, akit érdekel megtanulhassa a készülék használatát 
és az alapfokú életmentés menetét is.

Ez úton szeretném megköszönni az óvónők, védőnők munkáját a 
Baba Mama klub működtetéséért, mely töretlenül működik sikere-
sen 2006 óta.

Az alapszervezet pénzügyi helyzete. A 2015-ös évben sikerült 
először a jótékonysági báli rendezvény tombolasorsolásán 92.000 
Forintot gyűjteni, melyet a rendezvényeinkre fordíthattunk. A szám-
lákkal igazolt elszámolás után 54.216 Forint maradt, amelyet a 2016-
os évben használhatunk fel. A községi vöröskereszt taglétszáma je-
lenleg 37 fő.

Mohari Istvánné
vöröskereszt elnök
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Farsangoltunk
A hosszú, szürke, hideg és nyirkos téli napok után nagyon várjuk 

már a tavaszt. A farsangi héten felidéztük a néphagyományokat, amik 
ehhez a jeles napokhoz köthetők. A gyerekekkel vidám versenyek 
sorát játszottuk végig, álarcokat készítettünk, és izgatottan vártuk 
a jelmezes felvonulás napját. Bár a szülőknek fejtörést okozhat a 
megálmodott jelmezek beszerzése, illetve elkészítése, a gyerekek 
örömét látva elmondhatjuk, hogy megérte. A hét záró rendezvé-
nyeként az Eleven társulat mulattatta a gyerekeket egy fergeteges 
hangulatú zenés délelőttel.

Zölei Józsefné
óvónő

Farsang a Micimackó csoportban 

Szőlőhegyen
Helyi szokás szerint szerveztük az idei farsangi mulatságot, feb-

ruár 11-én. Ez az ünnepkör a gyerekek egyik kedvence, izgalmas 
készülődés előzte meg. Meghívót küldtünk a szőlőhegyi első osz-
tályosoknak is. 

A gyerekek kiválasztották 
milyen jelmezt öltenek fel erre 
az alkalomra. Verset, mondókát, 
éneket, sőt egy „roggyantós” 
táncot is gyakoroltak kicsik-
nagyok egyaránt. Vidám napok 
voltak, ilyenkor a tréfás játékok, 
versengések, díszítés is közös él-
ményt jelent.

Február 11-én, délután be-
népesült a tornaterem. A gye-
rekek műsora után meglepetés 
vendégnek a LUFIHAJTOGATÓ 
ANDI BOHÓC szórakoztatta a 
jelmezbe bújt szereplőket és a 
vendégeket.

Majd megnyílt a büfé, ahol minden szülő által felajánlott – szend-
vics, sütemény, üdítő és fánk is volt.

Lehetett tombolán nyerni, mert minden család, közeli ismerős, 
vállalkozók, régi óvodások, nagyszülők ajánlottak fel olyan dolgokat, 
aminek a gyerekek nagyon örültek.

A tombola kisorsolásával fejeződött be a vidám farsangi nap, ahol 
mindenki nagyon jól érezte magát.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a sok-sok felaján-
lást, amiből csoportunknak 109000 Ft-ja gyűlt össze, amit játékvá-
sárlásra fogunk fordítani.

Németh Andrea Kincses Lászlóné
óvónő óvónő

Köszönjük az 1 %-ot!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, 

akik az elmúlt évben adójuk 1%-ával óvodánk alapítványát, az 
„Együtt a Gyermekekért Alapítványt” támogatták. A támo-
gatásból játékokat, eszközöket vásároltunk és gyermekeink 
úszásoktatását támogatjuk. 

A 2015. évben 399.811 Ft támogatásban részesültünk.
Szeretnénk, ha ebben az évben is alapítványunkat választa-

nák és óvodásainkat támogatnák!
Együtt a Gyermekekért Alapítvány

adószámunk: 18482856-1-07
Köszönettel:

Kosaras Istvánné
intézményvezető
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Humán munkaközösség 
hírei

FELSŐS TAGOZAT
Január 16-án, szombaton 18 nyolcadikos diákunk írta 

meg a matek-magyar felvételit. Szeptember óta heti egy alka-
lommal ingyenes előkészítőt tartottunk mindkét tantárgyból.

Az eredménnyel összességében elégedettek lehetünk, de az 
igazi megmérettetés majd jövőre lesz számukra.

Január 28-án a Kálozi Szent István Általános Iskolában 
voltunk körzeti angol szövegértési versenyen, melyet a 6. 
és a 8. évfolyam számára rendeztek. A következő eredmény 
született.

12 tanuló közül:   I. Vajda Gyula 8.b
   II. Helbig Nick 8.b
   V. Zsilovics Adrián 8.a
12 tanuló közül:   I. Palló Barnabás 6.b
   IV. Kiss Viktória 6.b

Február 17-én a Székesfehérvári István Király Általános 
Iskolában voltunk „SZÉP MAGYAR BESZÉD” c. megyei verse-
nyen. (Kazinczy-szépkiejtési verseny)

44 !  tanuló közül díjaztak hármat,  5.-6. és 7.-8. évfolyamos 
tanulók közül.

Hollósi Zsófi  5.b, betegség miatt nem tudott részt venni ,a 
többieket dicséret illeti.

Kiss Viktória 6.b,  Molnár Laura 7.a, Csizmadia Dániel 8.b.
Február 22-én Sárkeresztúron voltunk a  Bella István - 

emlékév keretében szavalóversenyen. Hat diákkal indultunk, 
mindenki kapott valami elismerést!

Mindnyájukat várják a Ciszterci Szent István Gim-
náziumba április 9-én, a megyei fordulóra.

Egy Bella verssel, valamint egy kortárs költő versével lehe-
tett nevezni. A következő eredmény született:

5.-6. korosztályból:  I. Kiss Viktória  6.b
   II. Puszta Klaudia  6.b
    II. Hollósi Zsófi  5.b
Különdíjas:  Marosán Melinda 5.a
7.-8. korosztályból I. Molnár Laura 7.a
   II. Sudár Virág  8.a

Sárkeresztúri, cecei, sárszentágotai, kálozi diákok szavaltak 
a mieinken kívül.

Gratulálunk, további sikereket kívánunk!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a költészet napjára, 
amely 2016. április 11-én az iskola felső aulájában lesz. Ezt a 
programunkat közösen szervezzük az idén is az ÉLŐ ŐSZ 
nyugdíjas klubbal.

 Szászi Béláné
a humán mk. vezetője
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Az 1. félévben a tanulás mellett sokféle változatos programra 
került sor. Mindegyik alsós osztály 3 napos Erdei iskolai progra-
mon vett részt.

Svájci – Magyar Együttműködési Program pályázatának ke-
retein belül tanulóink jelképes 1200 Ft befizetése mellett a 
Pelikán-ház Erdei Iskolában szállást, teljes étkezést kaptak és 
érdekes, változatos, szakemberek által vezetett programokon 
szerezhettek felejthetetlen élményeket. ( A Velencei-tó állat és 
növényvilágát ismerhették meg több helyszínen, múzeumban, 
arborétumban, túrázás közben. Madarat gyűrűzhettek, vízvizs-
gálatot végeztek. Hajókiránduláson vagy kenutúrán vettek részt. 
Agárd-pusztán meglátogathatták a Gárdonyi Géza Emlékházat 
és várjátékon próbálhatták ki ügyességüket.)

Az Állatok világnapja alkalmából tanulóink rajzokat, plakátokat és 
ötletes tárgyakat készítettek szüleik és tanítóik segítségével, ame-
lyekkel folyosóinkat díszítettük. Így mindannyian sokáig gyönyör-
ködhettünk bennük. 

Megtartottuk a 3. és 4. évfolyamosok „J-ly” helyesírási verseny 
iskolai fordulóját. 

Eredményeink: 

3.évfolyam   4. évfolyam
 1. Kálmán Kristóf   3.b 1. Vidovics Zoltán  4.a
 2. Felföldi Lili Dorka  3.b 2. Buza Júlia  4.a
 3. Buza István  3.b 3. Tamtom László  4.a
 Az 1. helyezettek továbbjutottak a megyei versenyre 

(november 17. Munkácsy Ált. Iskola Székesfehérvár) és ott 
Vidovics Zoltán  1. (Felkészítő: Sajtos Józsefné) , 

Kálmán Kristóf  2. helyezett  lett (Felkészítő: Kovács Marianna).
November 25-én SNI-s, BTM-es tanulóink Sárosdon Mesemondó 

versenyen mutatták meg ügyességüket. 
I. helyezettek: Hornyák Károly 1. b (Felkészítő: Sárkány Gyuláné),
 Bernáth Bendegúz 2. oszt. (Felkészítő: Bakos Ilona) és  Dancsa 

Marcell 4.b (Felkészítő: Szomolainé F. Márta). 
3. helyezést ért el Gulyás Csaba  1.a (Felkészítő: Sárkány Gyuláné). 
Különdíjat kapott Sárfi Ciprián 1.b osztályos tanuló (Felkészítő: 

Sárkány Gyuláné)
Ebben az évben is megtartottuk iskolánkban a Játékos sportve-

télkedő járási fordulóját. Hetekig készültünk a megmérettetésre 
és nagyon szoros küzdelemben, holtversenyben első, majd még 
egy mindent eldöntő kötélhúzás után végül is 2. helyezett lett csa-
patunk. A csapattagok: Besze Liliána, Németh Vivien, Somogyi Aliz, 
Denkovics Attila, Pátkai Zsombor, Szentes Dániel 2. osztályosok; 
Juhász Bianka, Németh Boglárka, Vidovics Jázmin, Hamburger Pé-
ter Dominik, Kálmán Kristóf, Kuti József 3. osztályosok; Buza Júlia, 
Pálinkás Dorina, Pinke Lilla, Pintér Máté, Róth Ábel, Vidovics Zol-
tán 4. osztályosok. 

December hónapban részt vettünk a Cipős doboz akcióban. 
Sok dobozt raktak tele játékkal, használati tárgyakkal, édességgel, 
meglepetésekkel a családok, osztályok, a rászoruló gyermekek 
számára.

A versenyzőknek gratulálunk és további szép eredményeket kí-
vánunk! A szülők segítségét, munkánk támogatását ezúton is kö-
szönjük:

Lippainé Bihercz Ildikó és
a többi tanító
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Iskolánk farsangolt
Iskolánkban február 12-én tartottuk a far-

sangi mulatságot. 

A művelődési házban egy pár órára karneváli hangulat ke-
rekedett. A gyerekek osztályonként léptek fel színes maskará-
jukban. A tanító nénik is beöltöztek. A felvonulás után kezdő-
dött kicsik és nagyok kedvence: a bál. A sok táncolás, evés-ivás 
felpezsdítette a hangulatot. Izgatottan vártuk a nyertesek ki-
hirdetését és a tombolát. 

Az est végén senki sem győztesként vagy vesztesként tért 
haza. Mindenki egy örömteljes élményt szerzett magának.

Rétfalvi Norina  4.b
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Pintér László

Emlékeim 
(1944-45.)

(Részlet)

…A megindult német táma-
dást 1945. márc. 6-án hajnali 
4.15-kor hatalmas tüzérségi 
pergőtűz vezette be, melynek 
sajnos mi is szem- és fültanúi, 
elszenvedői voltunk. Fischer 
nagyapánk ez időtájt szintén ve-
lünk aludt. Világ életében korán 
kelő ember volt. Ezen a hajnalon is ébren volt már, de még feküdt. 
Nem akarta zavarni a szobában és konyhában még alvó személyeket. 
Egyszer csak hirtelen felült, hallgatózott, majd vészjóslóan elkiáltot-
ta magát: - Gyerekek, baj van, ez ágyútűz, le a pincébe! A szobában 
minden éjjel pislákolva égő petróleumlámpa fényénél láttam aggódó 
arcát, és a szobában uralkodó döbbenet keltette csendben jól kive-
hetően lehetett hallani az ágyúk kilövésének hangjait, ami olyan volt, 
mintha száz és száz ló vágtatott volna el a falak tövében. 

Villámgyors felugrás a fekvőhelyekről, félig felöltözve, ruháinkat 
kezünkbe kapkodva rohantunk ki. Az udvarra érve - amíg a pince-
kulcs előkerült, - átélhettük, milyen is az, amikor a tüzérségi pergő-
tüzet mi kapjuk. 

A gránátok vad süvítése, vijjogása és robbanása félelmetes volt. 
Mindenütt tűz, magasra csapó lángnyelvek, égő házak, kazlak és fák. 
Hatalmas vörös tűznyelvek csaptak felfelé az égre az Új utcán (Ady 
E. u.) végig, és a Fő utcán a templomoktól felfelé és lefelé. Nálunk, 
az Ötházi házunknál is égett valami, anyukával láttuk és tudtuk, hogy 
nagy baj lehet odafenn. 

Teljesen elszabadult a pokol, azt hittük összeszakadt az Ég a Föld-
del, és itt a Világvége!

Hát az nem, itt volt viszont a hajnali német támadás pergőtüze 
minden borzalmával, veszélyével, minden szépségével és gyönyörű-
ségével. A kertek alatti réteken és földeken is állandóan villogtak a 
gránátok robbanásai, a falu feletti égbolt lilásvörös fényben úszott. 

Közben előkerült a pincekulcs meg a gyertyák, aztán sipirc, le a 
pincébe. Az utolsók talán még a pincelépcsőhöz sem érhettek, ami-
kor egy jól megtermett gránát a református templom tornyába csa-
pódott, hatalmas robbanás, zuhanás és harangkongás kíséretében. A 
torony egy része leomlott, vele az egyik jókora harang is.

A férfiak a pinceajtó előtti folyosón állva észrevették, hogy a 
hátsó kapu felől apám fut lélekszakadva a gránátesőben. Az életét 
kockáztatva segítségért jött, mert a disznó  ólunkat találat érte, és 
a tetejét borító kukoricaszár és vastag szalmaréteg lángolva égett. 
Megpróbálta oltani, de egyedül nem ment semmire. Nem is az ólat 
féltette, hanem attól tartott, hogy a tűz át fog terjedni a mellette 
levő faléces baromfi ólra és kukorica  góréra, onnan pedig pillanatok 
alatt átkap az istálló és lakóház száraz nádtetejére. Ezért rohant le 
segítségért. Segítséget azonban nem kapott, egyik férfi sem ment 
vele. Vagy azért, mert féltették az életüket, vagy, mert a családjuk 
nem engedte őket. Szegény apuka mire visszaért a házunkhoz, már 
az egész óltető lángolt. A baromfi ólat fejszével hamar szétverte, a 
góré léceit pedig szorgalmasan öntözte a kútból húzott és hordott 
vízzel. Meg is volt az eredménye a munkájának, mert sikerült a tűz 
átterjedését megakadályozni, és ezzel megmenteni a házunkat. 

A kimenekülés közben a felnőttek a lányokat majdnem ott felej-
tették a spájzban. Nővérem és O. Juliska már jó ideje dörömböltek, 
verték az ajtót, de senki nem hallotta meg ebben a pokoli hangor-
kánban és zűrzavarban. 

Anyukám és Anti bátyja az utolsó pillanatban félretolták az ajtó 
előtti konyhaszekrényt, és kiengedték őket. 

Az öldöklő pergőtűz közel 30 percig tartott, melyet csak a mi 
falunkat is magába foglaló régióra közel 3200 db löveg és 800 harc-
kocsi össztüze zúdított. Az orosz katonaságban ez nem sok kárt 
tett, inkább a civil lakosság szenvedte meg. Elég sokan haltak meg a 
faluban, a Burga (Bocskai u.) és az Új utcában főleg. 

A hajnali pergőtűz befejeződése után a gyalogsági fegyverek vet-
ték át a szót. Puska-, géppisztoly-, és géppuska-sorozatok hallatszot-
tak minden felől. Mi változatlanul a látszólagos biztonságot nyújtó 
ház alatti pincében tanyáztunk, és csak a férfiak közül lesett ki néha-
néha nagyon óvatosan valaki. 

Még nem volt világos odafent, amikor a pinceajtó-résen keresztül 
lehetett látni, hogy 7-8 géppisztolyos orosz katona lopakodott az 
Új utca irányába. Mintegy 20 perc múlva megint jöttek valakik, s 
valószínű a pincei halk beszédet meghallva, zörgettek a pinceajtón. 
Molnár Sanyi bácsi – kis tűnődés után, hogy most milyen nyelven is 
szóljon ki, - végül is németül kiabált ki. Ez most talált, mert éppen 
németek voltak a zörgetők, és érdeklődtek, nem láttunk-e oroszo-
kat. Miután megtudták, merre lehetnek, megköszönték, és hárman 
az oroszok után mentek, hárman pedig a paplak felé osontak. Alig 
múlt el másfél-két óra, amikor ismét zörgetnek a pinceajtón. A tü-
relmetlen zörgetésre Sanyi bácsi most is németül szólt ki, azt gon-
dolván, hogy most is németek jöhettek. Vesztünkre, mert a követke-
ző pillanatban vadul feltépték, és sarkig tárták az ajtót. A nyitott ajtó 
szélén jobbról-balról orosz géppisztolyok meredtek a pince mélyé-
be, majd középre ugrott egy másik, és a hatalmas „literes” tankel-
hárító gránáttal a kezében vadul követelte a németek feljövetelét. 
Kiabálta, ha nem jön elő azonnal a német, akkor ledobja a kézigrá-
nátot a pincébe közénk. A látványtól és a durva ordítástól minden-
ki megrémült. M. Sanyi bácsinak most aztán minden tudományára 
szüksége volt, hogy megmagyarázza az oroszoknak, miért szólt ki 
nekik németül, és elhitesse velük, egyetlen német sincs a pincében, 
csak a család. A pincéből feltartott kézzel azonnal fel kellett jönnünk, 
majd két orosz lerohant és az összes batyut és ülőhelyet feltúrták, 
agyon szurkálták. Kiadós káromkodás után, mint akik jól végezték 
dolgukat, tovább álltak a Várnaiék felé. Mi gyorsan rendbe hoztuk a 
pincében a dolgainkat, s az „öregek tanácsa” megállapodott abban 
- okulva az előbbiekből, - hogy ezután bármikor, bárki is közülünk 
csak magyarul szólhat ki. 

A nyirkos, kissé dohos levegőjű pincében nem volt túl hideg, de 
azért télikabátban, sapkában volt mindenki, akinek jutott rendes ülő-
hely. Mi volt a rendes ülőhely: deszka-kalodákba rakott krumpli, ta-
karmányrépa, zöldségek, pokrócfélével letakarva. Akinek nem jutott 
ilyen, az a lakásból lehozott széken, hokedlin üldögélt és bóbiskolt.

Amikor valamiért felmentünk a pincéből, a kinti levegőn alig ész-
revehetően gőzölögni kezdett a ruhánk az átpárásodástól. Mi még 
csak elvoltunk valahogyan, mert nem hosszú ideje tartózkodtunk 
a pincében, és ettől nem betegedett meg senki a családban. Nem 
úgy a Magyar bácsiék mögötti Virág tanító féle lakás alatti pincében 
tartózkodók esetében. A hosszú, szépen gondozott lakóépület alatt 
végig pince húzódott. 

Ebben a pincében tartózkodott a Virág tanító úr és felesége, vala-
mint a hozzájuk társult Gruiz iskola igazgató úr a feleségével és két 
lányuk, a 15 éves Baba és a velem egyidős, 12 éves Ilonka (Loncika). 
A hosszú, többhónapos pincei tartózkodás, a szellőzetlen, dohos 
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Nagybátyáim emlékére…
2015 decembere óta újabb em-

léktábla látható a pákozdi Doni Ká-
polna oldalfalán. E rendhagyó tábla 
falunkhoz kapcsolódik. Földijeink-
nek állít emléket. 

Sajtos Gyula grafikus, nyugalmazott tanár 
hosszú évek óta fontolgatta, hogy háborúban 
elvesztett, idegen földben nyugvó hozzátarto-
zóinak maradandó emléket állít. A tervezge-
tést tettek követték. Elhatározása, hozzátarto-
zói iránt érzett szeretete, tisztelete végül egy 
bronz plakettben öltött testet, melyet Ő készí-
tett el. Nem ez volt az első öntvény az életé-
ben. Több barátjának, családtagjának emlékére 
alkotott már hasonlót. 

„Nagybátyáim…” Kik Ők?
Botos Imre az I. világháborúban vesztette 

életét. Nikolajevszkában a templom mellett 
nyugszik. Egy falubelije, Ozsváth Gábor hozta 
haza az óráját és számolt be haláláról. Ő Gyu-
la bácsi nagypapájának, Botos Józsefnek volt a 
testvére.

A másik nagybátyja, édesanyja testvére, Bo-
tos József volt. Őt a Don kanyarba vetette a 
sors. 1943. január 10-én ellenséges aknatűz-
be futottak bele, ahol megsebesült. Kétnapi 
szenvedés után hunyt el. Temetésről szó sem 
lehetett. Az oroszok nagy erőkkel támadtak a 
-40 fokos hidegben. Hazatért falubeli katona-
társa a család megnyugtatására mégis tisztes-
séges temetésről számolt be.

Idegen földben nyugvó katonáink sorsán már 
változtatni nem lehet. Reméljük, sírjaikat a he-
lyi emberek kegyelettel ápolják, gondozzák. Ők 
ugyanúgy reménykednek, mint mi, hogy távoli 
vidékeken (például Seregélyesen) nyugvó hoz-
zátartozóik sírját ápolja valaki. Ők ugyanúgy 
emléktáblát helyeznek el, mécseseket gyújtanak 
nagyapáik, déd-
apáik emlékére, 
mint mi itthon. 
Ugyanúgy a bé-
kesség, a meg-
nyugvás érzése 
önti el szívüket, 
mint az itthoni 
em lékezőkét , 
ha tettek va-
lamit halottaik 
emlékéért. Ez 
az érzés járta át 
Gyula bácsi és a 
jelenlévők szívét 
is a pákozdi emléktábla elhelyezés al-
kalmából.

Ugyanezt az érzést élhetjük át 
akkor is, ha a Seregélyesen elesett 
idegen katonák sírját ápoljuk, mint 
ahogy teszik ezt a messzi távolban 
Isonzótól a Don kanyarig a ma-
gyar katonák sírjával a helybéliek. 
Tegyük ezt mi is! Jön a tavasz, itt a 
sírgondozás ideje…

 Sajtos József

pince levegője megbetegítette a két fiatal teremtés tüdejét. Tüdő-
bajt (TBC-t) kaptak, amibe Baba 1946-ban belehalt, Loncika túlélte, 
de nyomait egész életén át viselte. 

Az utóbbi napokban az arcvonalakon eluralkodott csend isme-
rősnek, vihar előttinek tűnt, és egyre inkább azt az érzést erősítette 
bennünk, hogy hamarosan egy újabb, nagy támadás fog megindulni 
valamelyik fél részéről. 

Apánk, szokásához híven naponta felment körülnézni a házunk-
hoz, nem történt-e valami nagyobb baj. Egyik ilyen alkalommal a 
szomszéd Bözsi néni elmondta neki, hogy előző nap az a német 
tiszt keresett bennünket, aki korábban a páncélosok parancsnoka-
ként nálunk lakott. A tiszt azért jött, mert ígéretéhez híven el akarja 
menekíteni a családunkat. Másnap reggel ideküld egy teherautót ér-
tünk, és elvitet bennünket Ausztriába. Az üzenetet nem kaptuk meg, 
így másnap korán reggel nélkülünk ment el a német teherautó.

Bántuk és nagyon sajnáltuk, hogy nem voltunk otthon, és nem 
vittek magukkal.

Lehet, ha el tudunk menni velük, megszabadulunk, elkerüljük az 
elkövetkező időszak – a menekülés – sok izgalmát és borzalmát. 
Elképzelhető az is, hogy velük menni sokkal veszélyesebb lett volna 

számunkra, mert egy német katonai jármű kifejezetten veszélyesebb 
célpont, mint a civil, batyus, talicskás menekülő társaság. A későbbi-
ek során ezt mindig másképp tapasztaltuk, sajnos. Úgy lőttek ránk 
és bombáztak repülőről, mintha mi is fegyveres, egyenruhás katonák 
lettünk volna. 

A német páncélosok elmenetele után a menni, vagy nem menni 
gondolat foglalkoztatott bennünket, kicsit és nagyot, öreget és fiatalt 
már hetek óta. Elmenni, itt hagyni mindent, ami még megmaradt, az 
otthont, a fedelet a fejünk felett, elmenni kis batyukkal (kevés ruha, 
némi élelem) a hátunkon és vállunkon, a talicskákon. A legnaivabb 
gondolatainkban el tudtuk képzelni sajnos azt is, hogy találunk majd 
egy sokkal biztonságosabb helyet távol a fronttól, az oroszoktól, és 
a körülöttünk válogatás nélkül arató „HALÁL” leheletétől. Elmenni, 
vállalni a hajléktalanságot, a bizonytalanságot, a kiszolgáltatottságot, 
a további nélkülözést, a veszélyt és a sorstalanságot. 

(folytatása következik)
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Sportos hétvége
Mozgalmas hétvégéjük volt a sportolóknak. Míg 

az U11-es tollasozó kislányok Szegeden versennyel 
összekötött edzőtáborban vettek részt, addig ide-
haza a csarnokban is zajlott az élet.

Február 20-án, szombaton a Sárosdi Kempo SE szervezésében or-
szágos ifjúsági versenyt rendeztek. Nagyon sokan jöttek el az ország 
különböző településeiről. A csarnok zsúfolásig megtelt a verseny-
zőkkel és a kísérőkkel. A mi gyerekeink szépen helyt álltak, és sok-
sok jó helyezést gyűjtöttek be a különféle kategóriákban. Többek 
között Róth Áron, Csizmadia Dani, Csizmadia Martin, Mogyorósi 
Patrik, Hippeller Bence, Szaniszló Dani, Tóth Ádám állhatott fel a 
dobogóra. Volt, akit 3-4-szer is szólítottak az eredményhirdetéskor. 
Csak úgy csilingeltek az érmek a nyakukban. 

Legközelebb májusban lesz nálunk országos gyermekverseny. Aki 
szeretne csatlakozni a kempósok népes táborához, az érdeklődjön a 
seregélyesi iskolában.

Vasárnap pedig egy nálunk alig ismert sportág képviselői, a fehér-
vári frizbisek rendeztek egy országos, reggeltől estig tartó tornát. 
Ezen a gyerekek, a nők és a férfiak külön-külön versenyeztek. Aki 
kíváncsi, milyen a frizbi mint csapatverseny, hogyan kell játszani, me-

Seregélyes és Vidéke 
Vadásztársaság felhívása!

A 2006. óta működő vadásztársaságunknak fontos szerepe 
van a külterületi vagyonbiztonság védelmében, falopások, ter-
mény lopások sokaságát akadályoztuk meg az elmúlt években 
és fokozottan ellenőrizzük az illegális szemétlerakást. Bűn-
megelőző munkánkról és a környezet védelmében tett erőfe-
szítéseinkről több alkalommal beszámoltunk a „Kisbíró” helyi 
önkormányzati lapban. 

Vadásztársaságunk jó kapcsolatot ápol a földtulajdonosok-
kal és elkövet mindent, hogy az együttműködés az elkövetke-
ző 20 évben is a megelégedésükre szolgáljon. 

Társaságunk hagyománytisztelő közössége célul tűzte ki, 
hogy minden évben jótékonysági vadászatot szervez, mellyel a 
település és a seregélyesiek hétköznapi életét szeretné jobbá 
tenni. Ennek keretében 2015-ben a vadásztársaság életmentő 
készüléket, egy defibrillátort adományozott a település lako-
sainak. A következő években a község vezetésével együttmű-
ködve folytatni akarjuk a támogatást.

Tisztelettel tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a vadász-
társaságnál lehetőség van a tagfelvételre, melynek során a he-
lyi lakosok előnyt élveznek. Szeretettel fogadunk mindenkit. 

A soron következő földtulajdonosi gyűlésen a vadásztársa-
ság beszámol az elmúlt 10 év értékteremtő munkájáról és az 
országszerte megsüvegelt, Fejér megyében egyedülálló ered-
ményekről, továbbá az elkövetkező 20 év terveiről. 

Tisztelettel tájékoztatom a földtulajdonosokat, hogy a Sere-
gélyes és Vidéke Vadásztársaság nevében csak Penzer József és 
Penzer Csaba jogosult a földterületek gyűjtésére a vadászati 
hasznosítás céljából. A vadásztársaság elnöksége nem adott meg-
bízást senki másnak e tevékenység végzésére. Szeretnénk elke-
rülni a félreértéseket és azt, hogy ezzel bárkit is megtévesszenek. 

Vállalt kötelezettségeink maradéktalan teljesítése és az 
eredményes vadkárelhárítás jól bizonyítja kiváló együttmű-
ködésünket a földtulajdonosokkal, amelynek a jövőben is a 
legmagasabb színvonalon kívánunk eleget tenni. 

Penzer József 
a VT elnöke

lyek a legfontosabb szabályai, hétfőnként az általános iskola torna-
csarnokában 18 órától kielégítheti kíváncsiságát. Sőt, be is csatlakoz-
hat, ha szeretné kipróbálni magát. Ez egy nagyon gyors és rendkívül 
sportszerű sport, ahol fontos a jó dobótechnika mellett a jó állóké-
pesség, az önzetlenség, az összjáték, stb. Jellemző, hogy játékvezető 
nélkül játszották le az összes meccset, és egyetlen vitás kérdés sem 
volt, egyetlen konfliktus sem alakult ki. Vigyáztak egymás testi épsé-
gére és a szabályok betartására. A meccsek végén pedig a két csapat 
körbe állva értékelte a játékot, és a játékosokat. Valamint kiemelték, 
ki volt a versenyen a legsportszerűbb, illetve a legjobb játékos.

Eközben pedig Szegeden Szalai Kíra megnyerte a versenyt, míg 
Kustán Kata remek játékkal az 5. helyen végzett. Gratulálok nekik, s 
remélem, kitartó munkájuk meghozza a gyümölcsét!

Karkóné Lukácsy Marianna
testnevelő tanár, tollaslabdaedző

Egy független pénzügyi szolgáltató
(Alkusz) segít pénzügyei megoldásában. 
Igényfelmérés után személyre szabott 
megoldást kínálunk rövid határidővel!

• Biztosítások (Lakás, Élet-baleset…) • Lakáskassza
• Gyermek jövőjére felkészülés • Hitel, hitelkiváltás
• Állami támogatások. CSOK • Nyugdíj
• Meglévő szerződések átnézése, korszerűsítése.

Kérje ingyenes tanácsainkat, ha Önnek is fontosak a pénzügyei!

Elérhetőség: Újfalusiné H.  Andrea Tel.: (06-30) 864-0118
E-mail: ujfalusine.andrea@mpk.hu

Pénzügyi
célok



SEREGÉLYESI KISBÍRÓ      RÉGI IDŐK 19

KÉP MENTÉS
Az én óvodás csoportom (1956-57.) Vali óvó nénivel és Németh Aranka óvó nénivel

Álló sor balról jobbra:  …., Kovács Mária, Horváth Edit, Faddi Lajos, Mohari István, Györök Éva, Szabó József, Agócs Ágnes, Baráth Mária, 
Németh István, Kállai Edit, Varga László, Pollák Júlia, Tóth Katalin.

Középső sor: Liszi Erzsébet, Faddi Mária, …., Dvéri Mária, …., Imre Magdolna, Vámosy László, Jámbor Mihály, Nagy Klára, Kulacs László, 
Nagy Ilona, Fazekas István, Ács Géza.

Első sor: Imre Sándor, Tormási István, ….., Kondor László,….
(A kipontozott helyen állókat sajnos nem ismertük föl. Aki magára ismer, bizonyára örömmel nézi kisgyermekkori önmagát).

Gy.É.

Fényképalbum
Kreatív fotózás Erikával 

egy hideg és ködös téli délutánon

Ködös, párás időben a színek fakóbbak, a kont-
raszt alacsony. A távoli tárgyak képe erőteljeseb-
ben lágyul. Varázslatosabb, misztikusabb képet 
kaphatunk. 

Amennyiben kitöltjük az előteret egy témával, az mélységet ad a 
képünknek, és így itt a színek telítettebbek lesznek. 

Gyengébb hószállingózás nem árt a gépünknek, de érdemes fe-
dezéket keresni, vagy erősebb havazás esetén akár vízálló tokot 
használni, és legyen velünk egy tisztítókendő az objektívre hulló hó 
letöröléséhez. 

Hidegből, ha melegbe megyünk, akkor nem csak az objektívünk 
párásodik be, hanem a fényképező gépen belül is pára keletkezhet. 
Fokozatosan kell a gépet szobahőmérsékletűre melegíteni. 

Hideg idő esetén a pótakkumulátor elengedhetetlen! (A fotózás 
napján -8 Celsius fok volt)

A fénykép alap objektívvel készült: 1350 mm, további adatok: 
1/250 sec; f/3,5; ISO 1000 

Vörös-Csuta Andrea
www.csutafoto.hu



SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
A lap alapítója: Seregélyes Nagyközség Önkormányzata – Seregélyes, Széchenyi u. 5.
Felelős szerkesztő: Vargáné Kovács Edit • Szerkesztőség címe: Seregélyes Polgármesteri Hivatal
Kiadásért felel: Horváth Sándor polgármester • Nyomdai előkészítés: Tamás István www.nds.hu
Nyomda: Kék Elefánt Nyomda www.kekelefantnyomda.hu


