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ÁTADTÁK AZ ELKERÜLŐT 
ÉS A FŐUTAT

Évtizednél is több ideje vártunk erre a július 
31-i napra, amikor is átadták a községünket elke-
rülő utat és a fölújított 62-es főutat. Mindkettő a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban valósult meg.

Sokat szenvedtünk és tűrtünk a már-már elviselhetetlen kamion 
és teherforgalom, a levegő szennyezés, a zaj miatt. Sokat kellett 
várakoznunk, amíg átjutottunk egyik oldalról a másikra, nem mer-
tünk kerékpározni és féltettük gyermekeinket a folyton leselkedő 
balesetveszély miatt. Mindez egy csapásra szűnt meg. Szinte föl 
sem fogtuk, hogy csend lett, hogy nem zörögnek a poharak a kre-
dencben, hogy föl lehet ülni a kerékpárra. Hihetetlen a minőségi 
változás!

Kevesen tudják, hogy Magyarországon itt korszerűsítettek  elő-
ször hideg remix technológiával  egy teljes útszakaszt. A módszer 
előnye, hogy egy új úttal egyenértékű, de háromszor hosszabb élet-
tartamú pályát készítettek – fele annyi munkaidővel, száz százalékos 
újrahasznosítással, környezetbarát módon.

A fejlesztés elengedhetetlen része volt a seregélyesi elkerülő tel-
jesen új szakaszának megépítése. A munkálatok során többek között 
két körforgalmi csomópontot és egy  háromágú útkereszteződést 
alakítottak ki, illetve Seregélyes-Szőlőhegynél új közvilágítás létesült.

Varga Gábor, térségünk országgyűlési képviselője, Fejér megye 
fejlesztési biztosa a 2003-ig visszanyúló – a munkálatok többszöri 
elhalasztásának – történéseit elevenítette föl. Majd a 2013-as fordu-
latot, amikor is a kormánydöntés után felgyorsultak a munkálatok. 
Ekkor derült ki az is, hogy a  burkolat rosszabb állapotban van, mint 
gondolták, hiszen a napi  sok  ezer jármű, köztük több mint 2 ezer 
nehézjármű nagyon tönkre tette. Ezért új utat kellett építeni. A kivi-
telezés tavaly márciusban indult.

A fejlesztésnek köszönhetően mostantól Dunaújváros közelebb 
lesz Fehérvárhoz és fordítva.

Horváth Sándor, községünk polgármestere arról beszélt az át-
adáson, hogy „Seregélyesen közel 4500 polgár él, közülük köz-
vetlenül a 62-es út mellett 368 család 1472 tagja, azaz a település 
lakosságának egyharmada, akik az elmúlt évtizedekben néhány 
méterre voltak kénytelenek élni, aludni az óriási forgalom mel-
lett. Ezért is volt már-már létkérdés az elkerülő út megépítése. A 
település most igazán élhetővé vált, megszűnt a folyamatos kör-
nyezetterhelés, a zaj, az épületeket károsító rezonancia is. Más 
kérdés, hogy emiatt új feladataink is támadnak, hiszen az átmenő 
forgalomra épült vállalkozások kárt szenvedhetnek. Ezért a tele-
pülés értékeit meg kell mutatni, ismertté kell tenni, hogy miattuk 
látogassanak a falunkba.”

Mindkét fejlesztés (az elkerülő és a 62-es felújítása) határidőre 
készült el – hangsúlyozta Kondrik Kornél, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztési Zrt. gazdasági vezérigazgató helyettese. A korábban elké-
szült perkátai és a most átadott seregélyesi elkerülő megépítésével, 
valamint a 11,5 tonnás burkolat megerősítésével a menetidő a 62-es 
főúton 15 perccel csökkent.

Bekerülési összegek: 62-es főút nettó 7,1 milliárd, a seregélyesi 
elkerülő nettó 7,4 milliárd forintba került. Ehhez uniós támogatás 
85 % volt és a hazai for-
rás 15 %.

Miután az avatási 
ünnepségen hárman 
átvágták a nemzeti sza-
lagot, átadták rendelte-
tésének az utakat.

-ke-

Ezzel egy időben 
megkezdődött a bel-
területi utak átadása 
településünk részére. 
Mit is jelent ez? A Ma-
gyar Közút Nonprofit 
Zrt. mint a 62-es főút 
kezelője az elkerülő út-
tól (Székesfehérvár irá-
nyából nézve) kezdődő 
útszakaszt a Sárosd irá-
nyában lévő körforgóig, 
illetve a Széchenyi utat 
a Dinnyési útig átadja 
tulajdonba önkormányzatunk számára, így azt nekünk kell kezel-
nünk, felújítanunk, télen a havat letakarítanunk, és sóznunk. Ez nem 
kis munkával és költséggel fog járni, de ezt örömmel vállaltuk, mert 
a forgalom csökkenése kárpótol mindezért, és a település vagyona 
is nő ezáltal. A Dinnyési út és onnét a Szőlőhegy irányába tartó volt 
62-es főúti szakasz, és annak a Szőlőhegy belterületi útszakasza is az 
állam tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
marad.

Az önkormányzatunk tulajdonába kerülő útszakaszok nagyon jó 
állapotban vannak, kivéve az elkerülőtől (Székesfehérvár felöl) a vas-
úti átjáróig, majd a Kastélyköztől a fagyizóig, a Nagyköz,Selymesi 
út és az elkerülő út közti, illetve a Széchenyi út végétől a Dinnyési 
útig tartó útszakaszát. Ezen útszakaszok jelenleg nem felelnek meg 
a képviselőtestület által elvárt követelményeknek, ezért ezekről 
egyeztetéseket folytatunk a közútkezelővel.

Polgármester
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60 éves találkozó
Lázas készülődés előzte meg ennek megszerve-

zését. Már kora tavasz óta körtelefonokkal érdek-
lődtek egymástól az osztálytársak, hogy mikor lesz 
a találkozó? Többen sürgették, hogy ne várjunk a 
szokásos őszi időpontig, ezért augusztus 8-ra tűz-
tük ki a napját.

1955-ben huszonkilencen végeztük el a 8. osztályt. Nagyon jó kö-
zösségi szellemű, összetartó társaság volt a miénk. Ezt bizonyítja az 
is, hogy 5 évenként találkozunk is. Sajnos, - főleg az utóbbi időben 
- mindig kevesebben! Tízen már eltávoztak közülünk, hatan betegség 
miatt nem tudtak részt venni ezen a találkozón, egy társunkról már 
évtizedek óta semmit sem tudunk.

A találkozót megelőző napon néhányan felkerestük elhunyt osz-
tálytársaink és tanáraink sírját. Hagyományainkhoz hűen elhelyeztük 
a virágcsokrokat és a megemlékezés szalagjait.

A találkozóra szinte mindenki a megbeszélt 10 órás időpont 
előtt érkezett, mindenki lelkében ott munkálkodott a mielőbbi ta-
lálkozás vágya. Megálltunk egymás előtt, elcsodálkoztunk, hogy mi-
lyen gyorsan elmúlt az utolsó 5 év és az általános iskola befejezése 
óta a 6 évtized. Szinte hihetetlennek tűnik! Nagyon megváltoz-
tunk, az évek múlása mindannyiunk arcán mély barázdát hagyott. 
A találkozás öröme, a meghatottság mindenki szemébe könnyeket 
csalt. Kimondatlanul is az jutott eszünkbe, hogy vajon 5 év múlva 
is látjuk-e egymást?

Örömmel nyugtáztuk, hogy mi öregedtünk ugyan, de „öreg isko-
lánk” fiatalodott, szépült és bővült. Szívesen fotózkodtunk iskolánk 
régi és új bejáratánál.

Ezután volt osztálytermünkbe mentünk, ahol először is néma 
felállással, közösen emlékeztünk elhunyt tanárainkra és osztály-
társainkra. Majd a tizenkét jelen lévő „öreg diák” az elmúlt  öt év 
változásairól, egészségi állapotról, örömökről, bánatokról mesélt. A 
tájékoztatás közös pontja kivétel nélkül az unokákról, néhányuknál 
már a dédunokákról is szóltak.

A finom ebéd elfogyasztása után nosztalgikus zenére – ami a fia-
talságunkat juttatta eszünkbe – még táncra is „perdültünk”.

A jó hangulatú beszélgetés, az emlékek felidézése késő délután 
fejeződött be azzal a kérdezgetéssel, mikor találkozunk ismét, mert 
jó volt együtt lenni.

id. Sajtos József 

HORGÁSZ 
EGYESÜLET 

HÍREI
Augusztus 20-án este 8 órakor a polgármester úr és fele-

sége jelen létében megnyitottuk az első éjszakai horgász ver-
senyünket. A nevezések rendben és időben lebonyolódtak, így 
nem volt akadálya, hogy tizenöt fővel elindulhasson a verseny. 
A hangulat még éjfélig elment, de megjelentek a szúnyogok 
és elmaradt a halak kapó-kedve. Így egy idő után a jókedv is 
tovaszállt a parton.

A bizakodóbbak – a hideg, 7 fokos éjszakába – reggel hatig, 
a verseny lefújásáig azért kitartottak.

VÉGEREDMÉNY  1. Erdélyi Roland (5857 gramm)
  2. Nagy Kálmán (200 gramm)
  3.  Tóth Tamás (100 gramm)

Köszönjük minden versenyzőnek a megjelenést. Jövőre, 
más formában, veletek ugyan itt!

Kenyér József
Seregélyesi Sporthorgász és Természetbarát Egyesület  
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HETVEN ÉVES A SEREGÉLYESI ÓVODA
Ünnepelni hívta a falu lakóit a „Hétszínvirág” 

Baptista Óvoda június 13-án. Zsúfolásigmeg is telt 
a művelődési ház színház terme, hiszen ekkor volt 
óvodánk fennállásának 70. évfordulója.

Kosaras Istvánné intézményvezető a köszöntő szavak után 
Sztabony Gáspárné – mindenki Vali óvó nénije – emlék irataiból 
idézett, mert nála hitelesebben senki nem tudna szólni az óvoda 
háború utáni indításáról, megszervezéséről.

„1945 augusztus havában a Népjóléti Minisztérium Seregélyes 
községbe helyezett azzal a megbízatással, hogy az óvoda szervező 
munkáját kezdjem meg. Megérkezésemkor nagyon szomorú kép tá-
rult elém. Leégett, romos házak, itt-ott egy düledező kéménnyel, s 
a szomorú arcú emberek úgy tetszettek, mintha nem a házaik kö-
zött, hanem feldúlt sírok felett járnának. A falu a háborútól legjobban 
sújtott községek közé tartozott, hétszer cserélt gazdát. Első utam 
a község elöljáróihoz vezetett, ahol előadtam idehelyezésem célját. 
Jóakaratúan, de gondterhelten fogadtak. Mert sem megfelelő helység, 
sem költségvetés nem volt. Inflációs időket éltünk. A helyzet nehéz-
sége csak megkettőzte hivatás szeretetemet. Szeptemberben sikerült 
a Fő utcán egy házat megszerezni, de a pusztítás nyomai itt is meglát-
szottak. Ablakok nélkül, ajtók hiányoztak, a falakon golyók nyomai, a 
padlókon a lovak szennyei. Mindenki a saját otthonával volt elfoglal-

va, így a két kezem 
munkájára támasz-
kodhattam. Először 
a falakon lévő lyu-
kakat tapasztottam 
be a tenyeremmel, 
majd meszeléshez 
fogtam. Végre két 
szülő jött segítsé-
gemre a padló fel-
tisztításához.”

Hosszan ír ezekről a napokról, majd így folytatja: „A romok felett 
kellett építőmunkát végezni. November elsejét írtunk. Hullott a hó, 
de én boldogan álltam a kapuban és vártam a község szeretett gyer-
mekeit. Az édesanyák örömteli mosolygását még most is látom, még 
most is simogatja szeretetem azokat a kis gyermekeket, akik anyjuk 
ölében, vagy a hátán kapaszkodva érkeztek. Ugyanis a szomorú idők 
után cipő nem volt, hanem ruhadarabokból varrt kis papucsok fed-
ték kicsi lábacskáikat.”

Hát innét indult az óvoda megszervezése, indítása, amely a kezde-
ti sok nehézség után egyre inkább javult és fejlődött.

A visszaemlékezés után Kosarasné Ildike az ő elődjét, Palánki Jó-
zsefnét emelte ki először, aki 20 éven át vezette a falu óvodáját. Az 
ő vezetése alatt épült föl a Móra F.úti óvoda, került hozzá a szőlőhe-
gyi tagóvoda, megkezdődött a hagyományőrző óvodai program fel-
építése, új utak keresése. Itt megemlítette Gelencsér Mária óvónő 
nevét, aki a hagyományőrzés, Bartos Zoltánné Judit óvó nénit, aki a 
zenei nevelés terén is kiemelkedő sikereket ért el (például országos 
ének-zenei bemutatók szervezésével)

Amikor 1996-ban óvodavezető lett tudta, hogy nehéz feladatra 

vállalkozik, nem volt könnyű, de az eltelt két évtized nagyon sok 
sikert hozott: öt óvónő szerzett óvodapedagógusi diplomát, van az 
óvodában két fejlesztő pedagógus, gyógy-testnevelő, dráma-, nyelv- 
és beszédfejlesztőpedagógus, néptánc oktató, illetve óvodai szak-
értő. Az idei évben lett mester-pedagógus Kenderes Szilveszterné, 
Edit óvónő, aki a jövőben más óvodák pedagógusait is minősíteni 
fogja. Ebből is látszik, hogy szinte minden óvónőnek két diplomá-
ja van, amely megalapozza az intézmény magas színvonalú szakmai 
munkáját. A képzett óvónők mellett szakképzett dajkák, pedagógiai 
asszisztensek és technikai dolgozók segítik a mindennapi munkát.

Elődjéhez hasonlóan nehezítette az ő munkáját is a szétszórtság, 
a tagoltság (pl. 3 helyen volt az óvoda, 3főző konyhával). A falu min-
denkori vezetése, polgármesterek, jegyzők, képviselők igyekeztek tá-
mogatni lehetőségükhöz képest a település óvodáját.„Vívtunk nagy 
csatákat, de mindenkit a talpon maradás, a fejlődés előtérbe helyezése 
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SZÜRET AZ ÓVODÁBAN

Október 6-án elérkezett végre a várva-várt szüreti 
mulatság ideje. A Katica csoportosok versekkel, éne-
kekkel, tánccal kezdték a programok sorát. a műsort 
Polányi Jánosné és Káplár-Moldicz Melinda óvónők 
állították össze, majd tanították meg a gyerekeknek.

Ezt táncház, és 
falatkázás követte. 
Az udvaron a gye-
rekek pónin lo-
vagolhattak, erre 
Németh Andrea 
óvónő segítségé-
vel vállalkoztak az 

érdeklődők. A szőlő koszorút csősz őrizte, természetesen a szemfüles 
gyerekeknek sikerült lelopni az összes fürtöt. A nap záró programja-
ként kocsikra szálltunk, és énekelve vonultunk végig a közeli utcákon.

Hogy idén is ilyen gazdag, színes programokkal teli szüretet tart-
hattunk, ahhoz nagyban hozzájárultak a szülők, és a lovas kocsisok.

Hozzájárulásukat, munkájukat ezúton is köszönjük.

Zölei Józsefné
óvónő

motivált. Ezen a napon szeretnék köszönetet mondani a falu korábbi 
vezetésének is, hogy az óvoda biztonságos működését néha nagy ál-
dozatok árán is, de mindig garantálták és előtérbe helyezték.”

Pedagógiai programjukról szólva az intézményvezető elmondta, 
hogy megtartották örökségüket, a hagyományok ápolását és ezt 
kiegészítették a környezeti nevelés kiemelésével. 2010-ben elnyer-
ték a „Zöld Óvoda” címet, amit 2013-ban újra megerősítettek. Itt 
említette Kincses Lászlóné óvónő kiemelkedő munkáját és segítő-
jét, Kosaras Adriennt. Az idei tanévbena Baptista Szeretetszolgálat 
„Minden Tisztelet”díját vehette át Budapesten, egy nagyszabású ren-
dezvényen. Ezzel a kitüntetéssel a gyermekekért és Seregélyes Sző-
lőhegyért tett évtizedes munkáját és egyben misszióját jutalmazták.

Hosszabban beszélt: a hagyományőrző, a kézműves, a báb- és 
drámajátékok, az ének- zene és néptánc munkaközösségekről, azok 
vezetőinek (Hekkel Lászlóné, Zölei Józsefné, Polányi Jánosné, Ódor-
né Szabó Mária, Kissné Hekkel Mónika, Szentesné Pető Zsuzsanna, 
Vidovics Brigitta) munkájáról.

Szólt az úszásoktatásról, az iskola- érettségre való fölkészítésről.. 
Nagy gondot fordítanak a hátrányos helyzetű és különös bánásmó-
dot igénylő gyermekekre. Kiemelt helyet kap a rászoruló gyerme-
kek lelki és mentális felkarolása, támogatása. itt említette Németh 
Andrea gyógypedagógus tanárt, akinek szárnyai alatt cseperedett 
több autista és halmozottan fogyatékos kisgyermek.

2011 nagy változást 
hozott az óvoda éle-
tébe. Uniós pályázattal 
új óvoda épült Sere-
gélyesen. Csodálatos a 
minden igényt kielégí-
tő intézmény: a világos 
csoport- és torna szo-
bák, a logopédiai- és ne-
velő szobák, valamint az egyéb kiszolgáló helyiségek, a tágas öltözők.

2012 szeptemberében az óvoda fenntartását átvette a Baptista 
Szeretetszolgálat. Az új fenntartóval a kezdetek óta kölcsönösen jó 
a bizalom, a kapcsolat. A szeretet, a hit, az erkölcsi értékek, a megbe-
csülés, egymás elfogadása hatja át pedagógiai és nevelő munkánkat.

Kosaras Istvánné intézményvezető többször kitért a szülők, a tá-
mogatók, az önzetlenül segítők nélkülözhetetlen munkájára, az adó-
juk 1 %-át felajánlókra és azt többször megköszönte.

A jeles évfordulóra eljöttek az egykori óvónők, dadusok és óvo-
dai alkalmazottak is. A mostani kis óvodások pedig szeretetük, kö-
szönetük jeléül egy csokor zenés, verses, táncos műsort adtak át 
nekik és a közönségnek.

Összeállította: 
Kovács E.
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BALLAG 
MÁR...

Az egyik városi ál-
talános iskolában júni-
us 12-én este 6 órakor 
kezdődött a ballagási 
ünnepség a terebé-
lyes, lombos fákkal körülvett kis téren. A majd-
nem fekete drapérián a felirat: BÚCSÚZUNK 
2007-2015.

U-alakban két sorban kikészített műanyag székek, - gondol-
tam, biztosan a hozzátartozók részére vannak ott. Hát nem. 
Kiderült, oda fognak leülni a „ballagó” nyolcadikosok, a szép, 
fiatal, 14-15 éves lányok és fiúk. Különben is: hol van az álló-
képesség? 

Unokám egyébként várta már a ballagást, az elválást. Néha 
panaszkodott: – Az osztályfőnök mindig rosszkedvű, nem sze-
ret bennünket, – mondta.

Értem én, nem könnyű a tanárok helyzete sem. Az utób-
bi 10-20 évben hatalmas változás állt be az élet minden 
területén az internet térhódítása és az európai uniós csat-
lakozás óta. 

Egyik legfontosabb cél lenne a nyelvismeret, ami ugye ná-
lunk még mindig hiányosság.

Jó lenne pedig, ha 8. osztály végére mindenki megszerezne 
egy alapfokú nyelvtudást.

Biztosan jönnének külföldről tanárok, akik az óra elejétől 
a végéig a saját nyelvükön beszélnének. A beszéden legyen a 
hangsúly, ne a nyelvtanon.

Minden kisgyerek megtanul 2-3 éves korára beszélni, anél-
kül, hogy a nyelvtanra figyelne. 

Ismerősöm beiratkozott egy gyors nyelvtanfolyamra - kül-
földön kapott volna munkát, - örült a meghirdetett lehetőség-
nek. Igen ám, de a 3-4. órán „kiakadt” a fosztóképzőn. A fiatal 
oktatónő azt mondta, neki „vesszőparipája” a nyelvtan, nagy 
hangsúlyt helyez rá.

Igaz, hogy a beiratkozottak fele lemorzsolódott, nekik nem 
ez lett volna a lényeg.

Visszatérve az évzáró ünnepélyre, miután ezek a gyerekek 
végigülték a búcsúztatásukat, így szólt a műsor levezetője:

– Most pedig hallgassuk meg a Himnuszt!
Mindenki felállt, és némán, összeszorított szájjal, közömbös 

arccal hallgatták az „archív” felvételről szóló komoly felnőtt 
kórus mélabús énekét. 

Miért nem azt mondta: – Most pedig énekeljük el közösen 
a Himnuszt!

Szülők, tanárok, diákok.
„Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel…”

 Nem hallgatni, ÉNEKELNI szívből, igazán.

NYELVI TÁBOROK 
AZ ISKOLÁBAN

Idén júliusban is megrendezésre kerültek iskolánkban az idegen 
nyelvi táborok. Ahogy az elmúlt években is, amerikai és osztrák 
önkéntesek érkeztek hozzánk egy hétre. Ők vezették a délelőtti 
foglalkozásokat, ahol nyelvtani anyagok mellett bibliai története-
ket is feldolgoztak. A délutáni programok közt kézműveskedés, 
játék, sportolás, filmnézés és kenuzás is szerepelt. A tolmácsolás-
ban középiskolás diákok segítettek. Az idei évben már volt diák-
jaink közül is akadt segítőnk, aki a kötelező közösségi szolgálata 
keretében volt velünk. Reméljük példája követőkre talál és a jövő 
tanévben még több „régi” diákunk lesz segítségünkre a fordítás-
ban. A tartalmas hetet pénteken délután gálával zártuk, melyen a 
csoportok ízelítőt adtak megszerzett tudásukról.  Végül a szülők 
által hozott sütivel és üdítővel vendégeltük meg a jelenlevőket. 
Mindenkinek köszönjük a támogatást,  a gyerekeket pedig jövőre 
is visszavárjuk.



INDULÁS A DINNYÉSI VÁRPARKBA!
Az egyik péntek délután a 6. b és 6. a osztály 

kerékpártúrára indult. Az erdei iskolánál kicsit 
megpihentünk, letettük a felesleges csomagokat. 
Onnét továbbindultunk Dinnyésre, megtekinteni 
a Várparkot. Bár nagyon közel van Seregélyeshez, 
mégis alig egy-két gyerek járt ott. Bíztam ben-

ne, hogy érdekelni fog-
ja őket, s egy kellemes 
mókával és némi törté-
nelem tudással eltöltött 
délután után térnek 
haza.

 
Nem csalódtam. Érdeklődve 

hallgatták a középkori várak 
elhelyezkedését, a várbéliek 
életét, figyelmesen nézelődtek, 
észrevéve a legapróbb részle-
tet is a kis építményeken. Mi-
lyen jó, hogy mindez a köze-
lünkben van!

Az erdei iskolához visszatér-
ve már majdnem kész paprikás 
krumplival vártak bennünket a 
szülők. Sokan szorgoskodtak. Va-
laki a tűzgyújtásnál segédkezett, 

az anyukák főztek, terítettek, felvezetőnk is volt a kerékpározás 
közben. 

Szóval nagyszerű szülői összefogás kerekedett ki a délután során, 
ami példa lehet mások számára is. A közös programok, az együtt el-
töltött idő családdal, közösségben, erősíti az összetartozás érzését. 
Kicsit kilépnek a megszokott virtuális órák megszokottságából. 

Remélem, az idénre tervezett néhány péntek délutánunk is ugyan 
ilyen jól fog majd eltelni!

Mogyorósi Gyöngyi
osztályfőnök
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Tábori élmények
A Sárvíz Szociális Szolgáltató Köz-

pont Gyermekjóléti- és Családsegítő 
Szolgálata révén idén nyáron augusz-
tus 2 és 7 között, az Erzsébet-program 
keretein belül 30 seregélyesi gyermek 
táborozott Fonyódligeten. A közel 
1300 férőhelyes szabadidőközpontban 4 ágyas szo-
bákban kerültek elhelyezésre a táborlakók, vala-
mint napi ötszöri étkezésben részesültek.

Igazi kánikula várta a gyerekeket a Balaton partján az idei Erzsé-
bet Táborban. Az első nap a tábor és környékének megismerésével 
telt, majd délutántól a strandolásé volt a főszerep. A többi napon, 
többek közt éjszakai akadályversenyen vehettek részt a táborlakók, 
amelyen játékos ügyességi feladatok várták őket, de nagy sikere volt 
a vízi kalandparknak is. A Tábori Olimpián kiválóan szerepeltek a 
gyerekek, melynek eredményeként 100 méteres és 400 méteres 
síkfutásban Csincsi Barbara aranyérmet szerzett, Varsányi András 
harmadik helyezést ért el kislabda hajításban. A Petrény – Ruzsicska 
– Sándor – Rujsz A. – Rujsz G. – Hanzli összeállítású focicsapat az 

első mérkőzésén főlényes győzelmet aratott, azonban a második 
fordulóban váratlan vereséget szenvedett, így a seregélyesiek idő 
előtt kiestek a kupából.  A Ki-mit-tud? vetélkedőn Lantos Nikolett 
és Sándor Patrícia bátran adták elő táncos produkciójukat, amellyel 
kategóriájukban harmadik helyezést értek el.

A tábor záró estjén tartott discoban jókedvvel szórakoztak 
együtt a fiatalok, majd búcsúztak el az új barátoktól.

 A gyerekek és a kísérők utaztatását Seregélyes Nagyközség Ön-
kormányzata biztosította, melyet ezúttal is hálásan köszönünk!

Hamvas Bálint
szakmai vezető

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
Seregélyesi Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

TÁNCTÁBOR
Július első hetében Pápainé Csehák Andrea és Mogyoró-

si Gyöngyi nénihez tánctáborba lehetett jönni reggelente. A 
foglalkozások 9-16 óráig tartottak. A néptánc órák mellett 
minden nap neves vendég érkezett hozzánk. Bepillantottak a 
gyerekek a népi kismesterségek műhelyébe. Agyagozhattak, 
madáritatót készítettek, csuhéztak, népzenész vendégeinkkel 
hangszerbemutató volt. Tájépítész tartott rövid, de annál ér-
dekesebb interaktív foglalkozást a népi építészetről. Mókázva, 
vidáman lovas kocsin dalolva járták be a falu utcáit. Nagy me-
leg volt azon a héten. Reggelente azt hittük nem is érkeznek 
meg a gyerekek. Hiánytalanul itt volt mindenki a foglalkozások 
kezdetére. Még az ovisok is! Az utolsó nap kiállítással zárult, 
melyre a szülőket is meghívtuk. Gyönyörködhettek csemeté-
jük táncába, s az ügyes kis kezek által készített alkotásokban. 
Ha lesz rá igény, jövőre is várunk mindenkit szeretettel. 
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Hírösszefoglaló
Az  Élő Ősz Nyugdíjas Klubban történtekről az 
elmúlt öt hónapban ( 2015 május-szeptember)

A legnagyobb és talán élményekben a leggazdagabb esemény a 
Bőszénfára szervezett kirándulás volt, melyen nem csak a klubtagok, 
hanem a segítőik és a leendő klubtagok is részt vettek. Úgy gon-
dolom, hogy a vadállatok tartásának egy különleges módját, helyét 
ismerhettük meg, csodálatos természetes körülmények között, ami-
re még gondolni sem mertünk.  Kedves és szakszerű volt az idegen 
vezetés, még a zötyögős traktor pótkocsiján is jó volt a hangulat. 
Köszönjük Zsilovics Kálmánnak a segítséget, Sándorné Magdikának 
a szervezést.

„Mindörökké gyermek”. Ezzel a címmel hirdette meg a Móri 
Ezerjó Nyugdíjasklub május 28-ra az idei irodalmi találkozót. Három 
fővel vettünk részt ( Györökné, Zöleiné, Oláhné).Tartalmas, jó han-
gulatú rendezvény volt, melyet városnézés követett. Az eredmény 
mindhárom résztvevőnek oklevél.

Június 20-án 7 fő klubtag úgy döntött, hogy ellátogat Fehérvárra a 
„Múzeumok éjszakája” rendezvény sorozat néhány eseményére. Az 
éjszakai látogatásból nézelődés és tartalmas délutáni séta lett. Jártunk 
a Kézművesek Házában, megnéztük az igen gazdag kiállítást. Elkápráz-
tatott bennünket az órajáték, a sok kiállított óra. A játékmúzeum lát-
nivalóival nem lehet betelni. Minden nagymama vigye el ide az unoká-
ját, hogy közösen nézzék meg ezeket a csodálatos mesebeli tárgyakat.

Az Életet az Éveknek megyei szervezete július 29-re látogatást 
szervezett a Nádasdladányi Nádasdi Kastélyba. Látványos volt a 
parktól a termekig minden. 

Horváth Péter jóvoltából tettünk egy kört az elkerülőn Seregé-
lyes körül. Rácsodálkoztunk arra a hatalmas építkezésre, mely éve-
kig tartott és ma a nyugalmunkat szolgálja.

 
Szívesen és örömmel veszünk részt valamennyi községi rendez-

vényen. Így volt ez az elmúlt hónapokban is. Ott voltunk a Tájház 20 
éves évfordulóján, az általános iskola végzős tanulóinak ballagásán, 
az óvoda fennállásának 70 éves évfordulóján, a Pál utcai fiúk című 
színdarab előadásán, az augusztus 20-i ünnepségen. 

A klubban is megtartottuk a kenyér ünnepet, de egy sajnálatos 
esemény miatt jóval szerényebben, mint terveztük. Volt köszöntő, 
történelmi szöveg, versek a kenyérről. Most a szelet kenyér helyett 
mindenki egy nemzeti színű, pici zászlóval ékesített cipócskát kapott 
útravalóul.

 
Szeptember 9-én a Szabadbattyáni Nyugdíjasklub meghívásának 

tettünk eleget 19 fővel. Az ottani polgármester kalauzolásával meg-
tekintettük a község nevezetességeit és élveztük a nagyszerű, szívé-
lyes vendéglátásukat!

Szeptemberi hónapot egy színházi előadás megtekintésével zártuk 
Székesfehérváron, a Csókos asszony című operettel a Vörösmarty 
Színházban.  Öt klubtagunk tapsolhatott vidáman az előadáson. 

Amit elterveztünk, azt a kánikula ellenére végrehajtottuk. 
Minden seregélyesi nyugdíjasnak jó egészséget kívánok!

 Oláh Jánosné
klubvezető
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Vadász Társaság hírei
Egy évvel ezelőtt írtunk bővebben a Seregélyes 

és Vidéke Vadász Társaság életéről. Pont akkor, ami-
kor az Országos Szövetség „Nádasdy Ferenc Emlék 
plakett” adományozásával ismerte el munkájukat.

Az elmúlt egy évben is sokat tevékenykedtek az 5450 hektár-
nyi vadászterületen. A Vadex területén 3 hektáron fásítást végeztek, 
amelyet közösségi összefogással be is kerítettek. Ehhez ötszáz ezer 
forintért dróthálót vásároltak.

Vadkár megelőzés érdekében vadriasztókat helyeztek ki, amely 400 
ezer forintjába került a társaságnak. Bár ez fontos védelem és sok 
értéket mentenek meg vele, mégis csak kevés földtulajdonos észle-
li, vagy értékeli. Ennek ellenére a jövőben is nagy gondot kívánnak 
fordítani a károk megelőzésére és a földtulajdonosokkal való szoros 
együttműködésre. Évente területbért fizet a vadásztársaság a földtu-
lajdonosi közösségnek, mely összeget a közösség a területükön lévő 
földutak javítására fordíthatna. Ez azonban nem működik, nem tapasz-
talható! Penzer József, a társaság elnöke levélben kérte az FTK elnö-
két, hogy járuljon hozzá legalább egy Gréder munkagép tankolásához, 
hogy a dűlő utakat rendbe lehessen tenni. A vadász társaság vállalta 
volna a munka elvégzését. Sajnos megoldás nem született, pedig, mint 
a társaság elnöke elmondta, erre  az elkerülő út építése idején nagy 
esély lett volna. Úgy döntött a vadász társaság, hogy a jövőben szemé-
lyesen a földtulajdonosoknak fizetik ki a területbért.

A seregélyesiek elnöke örömmel újságolta, hogy az elmúlt időben 
hét fővel bővült a vadász társaság tagsága és hogy egy jótékonysági 
vadászatra készülnek.

– ke –

Egy különleges faj: aranyfácán

Nyugdíjas búcsúztató
Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.
Az idő vonatán lassan döcög tovább, s ha kinéz ablakán,
nem fut el úgy a táj, ahogy elfutott – az ifjúság.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz, 
s szeretné újraélni mindazt, ami szép.
Lassítaná az időt, s megállítaná a legszebb perceket, 
de az idő kerekét megállítani nem lehet.
Amilyen hosszú volt az út, annyi szépet rejt a múlt!
Ahogy este a Nap leszáll, úgy válik múlttá a jelen, 
míg pirkad a hajnal, a jövő csak sejtelem.
Az ember a múltba ezerszer visszanéz, könnyűnek látszik a búcsúzás. 
De búcsúzni mindig nehéz.

(Bódi Irén: Az idő vonatán)

Eljött Seregélyes életében ez a nap is, amikor mindnyájunk 
Magdi nénije, a sok-sok közös munkával eltöltött évet követő-
en, nyugdíjba vonulására készül. A településen élők, elsősorban 
az idősebb korosztály volt a „kedvezményezettje” szorgalmas, 
segítőkész munkásságának, melyhez mindig jókedv társult, hozzá-
állása mindvégig változatlan maradt, még a legnehezebb időkben 
is kiállt az ellátott idősek érdekeiért. A szociális étkeztetés és a 
házi segítségnyújtás ellátása során az otthonukban nyújtott se-
gítséget a rászoruló, önellátásukban akadályozott idős személyek 
számára. Munkájára panasz sohasem érkezett, szakértelmével és 
mentalitásával példát mutatott munkatársainak is. Kiemelkedően 
sokat vállalt magára a gondozással kapcsolatos adminisztrációs 
tevékenység elvégzésében is, amely több esetben éjszakába nyúló, 
kitartó munkát követelt meg tőle. Az Idősek Klubjának vezető-
jeként, kiváló közösségépítő adottságait kihasználva szervezte a 
változatos programokat a nyugdíjasok részére, valamint mindig 
kivette a részét a helyi gyermekek részére rendezett játszóházak 
lebonyolításában is.

Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig számíthattunk 
Rád! További jó egészséget, hosszú életet és boldogságot kívánunk! 

 A Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ, a társintézmények mun-
katársai és

Hamvas Bálint
szakmai vezető

Utódnevelés
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Elmúlt a nyár
Tollaslabda edzőtábor

Már hagyomány, hogy a nyár vége felé a tollaslabdások számára 
edzőtábort szervezünk. Idén még Budapestről és Érdről is voltak, 
akik részt vettek a versenyekre is felkészítő táborban.

A napi 3 edzésen kívül minden napra szerveztünk nekik progra-
mokat. A szülők is segítettek abban, hogy balesetmentesen elkari-
kázhassunk a Mészáros tóhoz, ahol Elek Adél és Némethné Hajni 
bográcsban finom pörköltet főzött, melyet a csapat jóízűen fogyasz-
tott el. Ugyancsak kerékpárral mentünk el a Velencei tóhoz, ahol 
előbb a Madárvártánál néztünk körül, majd pedig kenuztunk. Ám 
ezzel még nem volt vége a napnak, mert elkerekeztünk  a szabad-
strandhoz, ahol élvezettel vetették magukat a hűs habokba. Haza-
felé már felfrissülve tekertünk. Az erősítést követően még edzésen 
vettek részt, melybe besegített egy budapesti tollaslabdázó fiatal, 
Szécskay Manó is. Ő a következő napokban is sokat dolgozott a 
gyerekekkel. Rajta kívül Karkó Péter is segített az edzések levezeté-
sében, a gyerekekkel való egyéni foglalkozásokon. Így a közös munka 
természetesen eredményesebb volt. Az utolsó este pedig szalonna-
sütés zárta a napot. Szombaton egy amatőr versennyel fejeztük be 
a hetet. 

A sok kiegészítő programnak is köszönhető, hogy esténként nem 
kellett ringatni őket, hogy elaludjanak.

Dunaújvárosi éremeső

Szeptember közepén Dunaújvárosban rendezték meg az idény 
első ranglistaversenyét. Az U11-es lányoknál csak a döntőben ka-
pott ki Szalai Kíra, s így ezüstérmes lett. Fő szurkolója a bronzérmes 
Kustán Kata volt. Az U15-ös fiúknál seregélyesi döntő volt, melyet 3 
játszmában Nagy Marci nyert meg, s Deák Barnabás lett a második. 
De ügyesen játszott Helbig Nick és Halmi Adrián is. Mindketten  fiú 
párosban vigasztalódhattak, mert Adrián Meskál Ábel dunaújvárosi 
fiúval az oldalán lett bronzérmes. Nick a Barnussal az elődöntő-
ben összetalálkozott a Marcival, aki Nyéki Soma nyíregyházi fiúval 
versenyzett. Szoros meccsen Marciék nyertek. Így a Barnus/Nick 
párosunk is bronzérmes lett, míg a döntőt a Marciék játszhatták. 
Ám ott 3 játszmában, a hosszabbítást 24-22-re elveszítve lecsúsztak 
a dobogó legfelső fokáról. A lányoknál Deák Dorina szenzációsan 
játszott, de egy meccset veszítve a csoportjában nem jutott tovább. 
Ugyanígy járt Kustán Noémi is, aki a második meccsén végre ma-
gára lelt, s magabiztos játékkal győzte le az esélyesebb ellenfelét. 
Viszont ketten együtt a párosban harmadikak lettek. Az U19-ben 
indult Molnár Dávid, aki párosban ugyancsak bronzérmes lett. Így 
tehát minden indulónk éremmel tért haza.

Az U13-asok és az U17-esek számára október 3-án, Budapesten 
rendeztek versenyt. Egyesületünket Szalai Kíra és Molnár Dávid 
képviselte. Kíra az idősebb lányok között is nagyon szépen helyt 
állt. Bár nem érmes, de nem is ez volt most a cél, csupán a tapasz-
talat szerzése miatt neveztem. Dávid az egyéniben az elődöntő-
ben 3 hosszú játszmában kapott ki, s állhatott a dobogó harmadik 
fokára. Párosban pedig egy körbeverést követően az ezüstérmet 
érdemelte ki.

Szép volt, és mindenkinek gratulálok!

Karkóné Lukácsy Marianna
tollaslabdaedző

MEGHÍVÓ
JÓTÉKONYSÁGI
VADÁSZATRA

Az Országos Magyar Vadászkamara Fejér 
megyei Területi Szervezetének 

együttműködésével
2015 december 12-én 

9 órai találkozással
JÓTÉKONYSÁGI VADÁSZATOT 
szervezünk apró vad vadászatra

Találkozó helye:
Seregélyes, Dunaújvárosi út, szárító üzem (TMK)

Ez a vadászat nem kizárólag saját szórakozásunkról 
szól, hanem segítő szándékunkról is, ugyanis közsé-
günk részére egy defibrillátort (újraélesztő készülé-
ket) szeretnénk vásárolni.

Részvételi díj:  20 ezer forint.
A vadászat végén a teríték a résztvevők között kiosztásra 

kerül, majd este est-ebédet szolgálunk föl.
A biztonságos vadászat és szervezés érdekében a vadásza-

ton résztvevők számát maximum 50 fő részvételére kor-
látozzuk, a jelentkezés sorrendjében.

Részvételi szándékot november 30-ig fogadjuk a 
(06-20) 993-7088-as telefonon (Penzer József) és további 
információt is itt kaphatnak az érdeklődők.

Részvételi díj átutalását:
az OTP Bank 11736006-20372967 számlára kérjük, Se-

regélyes és Vidéke Vadász Társaság. Kérjük a megjegyzés ro-
vatban feltüntetni: „Jótékonysági vadászat”

Várunk minden fegyvertartási engedéllyel rendelkező 
seregélyesi vadászt is e nemes célú vadászatra!

Penzer József
Seregélyes és Vidéke Vadász Társaság

elnöke
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LEZAJLOTTAK A LAKOSSÁGI
FÓRUMOK, VALAMINT 
AZ ÉLETMÓD- ÉS MUNKAERŐ-PIACI TRÉNINGEK 
A TÁMOP 5.4.9-11/1-2012-0045 PROJEKT KERETEIN BELÜL

Aba Város Önkormányzata főpályázóként 20,64 mil-

lió forint európai uniós támogatást nyert a „Modellkí-

sérleti program az alapszolgáltatások funkcionális ösz-

szekapcsolására” című pályázati kiíráson, a Széchenyi 

2020 fejlesztési program keretében. Az elmúlt három 

hónapban különböző projekt-rendezvények valósultak 

meg a Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ szervezésé-

ben Aba, Csősz, Tác és Seregélyes településeken az is-

meretbővítés és a társadalmi felelősségvállalás jegyében. 

Abán a „Kultúr” Közösségi Ház, Seregélyesen az Idő-

sek Klubja, Csőszön és Tácon a Polgármesteri Hivatal 

Tanácsterme adott otthont a lakossági fórumoknak, 

amelyek két témakörben kerültek megrendezésre, meghívott előadók közreműködésével. Elsőként az idősebb korosztályt érintő 

kérdésekkel foglalkozó előadások hangzottak el, amelyen kifejtésre kerültek többek közt a célcsoport által igénybe vehető szolgál-

tatások és ellátások, valamint az intézményi elhelyezés elkerülésének alternatívái is. A másik témakör elsősorban a gyermeket nevelő 

családokat célozta meg – az előadások alkalmával prezentálásra került a családtámogatási ellátások igénybevételének menete és a 

hazai gyermekvédelem rendszerének bemutatása is.

A településeken részben már megvalósultak azok a tréningek, amelyeken elsősorban tartós munkanélküliek, illetve szociális 

problémákkal küzdők vettek részt. Abán összesen négy-, Seregélyesen hat alkalommal került megrendezésre a munkaerő-piaci tré-

ning, amelyen a motiváció növelése érdekében álláskeresési technikákkal és szituációs feladatokkal ösztönözték a csoportvezetők 

a résztvevőket, Csősz és Tác településeken jelenleg is zajlanak a foglalkozások. Az életmód-életvezetés tréningek hét alkalommal 

kerültek megrendezésre, mely során az egyének megismerkedhettek különböző háztartás-szervezési megoldásokkal, amelyek az 

érintett családok racionalizált jövedelem beosztását és az egészséges életmód kialakítását helyezték előtérbe. Mindkét tréninggel 

kapcsolatban pozitív visszajelzések érkeztek a résztvevőktől, akik hasznosnak ítélték meg a tréningeket.  

További információ: 
Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ 
8127 Aba, Rákóczi u. 12. 
Értesítési cím: 8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2. 
Tel.: 06/30-585-82-86 
E-mail: sarviz@aba.hu
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KULTURÁLIS 
ESEMÉNYEINK

Augusztus 20.
Augusztus 20-án országszerte megemlékezést tartottak. Közsé-

günkben ünnepi műsorral emlékeztünk meg az államalapítás évfor-
dulójáról a művelődési házban. A rendezvényen Kajos Istvánné kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd Horváth Sándor polgármester úr 
mondott ünnepi beszédet, aki kifejtette az államalapítás fontosságát, 
első királyunk munkásságát, és  elmondta, hogy a seregélyesieknek 
mindig is sajátjuk volt az új kenyér és mindig is tettek érte, hogy az 
ott legyen az asztalon.

Ezt követően verseket hallhattunk Zölei Józsefné és Győri István 
előadásában, kiket a seregélyesi református kórus követett az alka-
lomhoz kapcsolódó dalokkal, valamint egy legendát is felelevenítet-
tek színjátszós táncosaink az István, a király c. darabból.

A történelmi egyházak képviseletében Szabó István plébános és 
Major András Szabolcs lelkipásztor áldotta és szentelte meg az új 
kenyeret, melyet polgármester úr szegett és szelt fel. Ezzel kínáltuk 
az ünneplő vendégeket, egy gyönyörű vers kíséretében.

Isten áldásával és a Szózat eléneklésével ért véget ünnepi mű-
sorunk.

Szüreti felvonulás – Hegyi Napok
Szeptember 12-én gyönyörű napsütéses reggelre ébredtünk, 

amikor is hangos ostorpattogás hallatszott, feldíszített lovas ko-
csik, hintók és népviseletbe öltözött sokaság haladt a vásártéri 
gyülekező helyre. Az ott felállított sátrakban finom reggelivel és 
egy kis kedvcsináló útravalóval vártuk a megjelenteket. 10 órakor 
„Kocsira!” – hallatszott Kovács Jenő felszólítása a hangszóróból 
és a derűs társaság elfoglalta helyét a kocsikon. Elindult a menet, 
a hosszú sorba rendeződött felvonulók, elején csikósok, hintók, 
majd fogatok s legvégén egy múltidéző hagyományos cigány ko-
csival. Hangos zene és ének kíséretében jártuk végig településünk 
utcáit, ahol szíves vendéglátással kedveskedtek, ott azt tánccal és 
énekkel háláltuk meg. 

Ezúton itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a ven-
déglátásukat felajánlották, továbbá azoknak, akik a rendezvényt 
bármiféle módon támogatták, hozzájárultak annak színesebbé 
tételéhez. Ugyanis amíg a tömeg vonult, addig a nagysátorban a 
felajánlott adományokból ebédet készítettek, melyet a visszaér-
kező felvonulók jóízűen, késő délután ugyan, de elfogyasztottak. 
Majd egy kis rövid pihenő után, lazán és felfrissülten érkeztek 
vissza a vendégek az esti szüreti bálra, ahol a talpalávalót a Voice 
Band zenekar biztosította, egészen hajnalig szórakoztatva a mu-
latni vágyókat.

A lovasok, a hintósok, a kocsisok, a felvonulók és a segítők egész 
napos munkáját itt szeretnénk megköszönni. Bízunk benne, hogy 
mindenki jól érzete magát, s 2016. őszén  újra találkozunk. Kö-
szönjük!

Szeptember 26-án ismét szüreti mulatságra és HEGYI NA-
POKRA készültünk, de sajnos az időjárás nem volt kegyes hoz-
zánk, ezért a felvonulást nem tudtuk megtartani, programjainkat 
is csak részben tudtuk megvalósítani. Legjobban azért sajnáljuk, 
mert a szatmárpálfalvai testvértelepülésünk delegációja erre az 
alkalomra érkezett hozzánk. Nagyon sok színes programmal ké-

AUGUSZTUS 20.
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szültünk. Sokan bíztunk az időjárás jobbra fordulásában, ezért 
néhányan kilátogattak  a sportpályára is, hátha…  Szakácsaink, a 
főzőverseny nevezettjei azonban nem az eget kémlelték, hanem 
a bográcsok – üstök fenekére néztek és nekiláttak a finomabb-
nál finomabb ételek készítéséhez, köztük az Aranyeső nyugdíjas 
klub tagjai a lángos sütéséhez. Amíg a kissátorban főztek, addig 
a nagysátor is megtelt nótázó emberekkel és egész báli hangulat 
kerekedett. A rögtönzött elfoglaltsághoz bekapcsolódott Bakos 
Ferdinánd, aki igazi talpalávalót játszott, így szórakoztatva az egy-
re sokasodó tömeget.

A délután folyamán ellátogatott hozzánk a Jordánia magyarországi 
konzulja és kísérete, valamint községünk kastélyának új  tulajdonosa 
is. Delegációjukat szívesen fogadtuk, a főzőverseny finom ételeivel 
kínáltuk és láttuk vendégül, úgy, mint minden kedves vendégünket. 
Délutáni programjainkat Polgár Péter mulatós humorista nyitotta, 
akit egy gyermekeknek szóló parasztkomédia előadás követett a 
sátor kisszínpadán. A sátorban a gyerekeknek egész nap csillámte-
toválással és rajzolási lehetőséggel kedveskedtünk, míg az idősebb 
korosztály egészségfelmérést vehetett igénybe a vöröskereszt jó-
voltából. 

A hangulat a Happy Gang megérkezésével lépett a tetőfokára. 
Retro zenéik mindenkit táncra csábítottak, melyet a vacsora idejé-
re függesztettek csak fel, hiszen a tűzzsonglőrök bemutatója utána 
Voice Band gondoskodott a mulatság folytatásáról, ami egészen haj-
nalig tartott.

Itt szintén szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik a ren-
dezvényt bármi módon támogatták, munkájukkal segítették ennek 
létrejöttét. Külön szeretnénk megköszönni Ipach Barnabás büfés 
segítségét. 

Vasárnap reggel testvértelepülésünk delegációja elbúcsúzott, az-
zal a reménnyel, hogy jövőre újra eljöhetnek és egy derűsebb napon 
vehetnek részt.

Felsorolásképpen idei, további programjainkat 
szeretnénk figyelmükbe ajánlani:

Október 10.  Idősek Napja
Október 17.  Egészségnap – művelődési ház
Október 22.  Ünnepi műsor, koszorúzás 

 – művelődési ház, Emlékpark
November 07. Kolbásztöltő verseny, bál 

 – művelődési ház
November 14. Őszi bál az óvoda szervezésében 

 – művelődési ház
November 29. 17:00 Advent első. vasárnapja – művelődési ház
December 06. 17:00 Advent második vasárnapja 

  – művelődési ház
December 13. 17:00 Advent harmadik vasárnapja 

  – művelődési ház
December 20. 17:00 Advent negyedik. vasárnapja 

  – művelődési ház
December 24. Istentisztelet, Szentmise
Decemberben MINDENKI KARÁCSONYA – 

 Szőlőhegy tornaterem

Szórólapjainkkal lehetőségeinkhez képest tájékoztatjuk lakóinkat, 
továbbá a programok pontos idejéről, menetéről értesítést küldünk.

Kajos Istvánné 
Nagy István
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Szüreti felvonulás – 
HEGYI NAPOK
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Szüreti felvonulás 
– HEGYI NAPOK
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Családi Egészségnap
2015. október 17 én Családi Egészségnapra hív-

tuk községünk lakóit.
Nagyon jó hangulatú családias napot sikerült szervezni, községünk 

lakói folyamatosan vettek részt a szűrő, a véradó, a bemutatós, és 
gyermek programokon. Nagyon köszönjük minden résztvevőnek,  
segítőknek, a községi vöröskereszt tagságának, a felajánlóknak a se-
gítségét. Nélkülük nem sikerült volna ilyen színvonalasra ez a nap.

FELHÍVÁS!
Három  fő  B RH POZITÍV  vércsoportú véradó-

ra lenne szükség, akik a novemberi hónapban egy 
községünkben lakó beteg számára (nem balesetes) 
tervezett műtéthez tudnának vért adni. Ettől  tették 
függővé a műtét lehetőségét. Sajnos a mostani vér-
adáson egy fő ilyen vércsoportú beteget tudtunk idő-
zíteni, de még 3 főre van szükség.       

Bővebb információt, és egyeztetést Mohari István-
né tud adni Tel.: (30) 972-4228                                       

Előre is Köszönjük a segítséget!
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M O D E R N
GRUNDMESE

Bár még júniusban volt, de kihagyhatatlan, 
szólnunk kell róla. Kalányos Tamás rendezésében 
olyan, három estét betöltő szabadtéri színházi él-
ményben volt részünk, amilyen Seregélyesen még 
nem volt. A Pál utcai fiúk modern grundmese be-
mutatójára nem csak szinte az egész falu, de a 
környékbeli települések lakóiból is sokan eljöttek. 
A szereplők is helyi és környékbeli, fehérvári isko-
lások, fiatalok voltak, akik nem csak szerepeltek, de 
a jelenetek megformálásában is szerepet kaptak. 
Molnár Ferenc regényéből készült két részes da-
rab értékei a régiek, a formája mai volt: aktuális 
nyelven és felfogásban.

Községünk Baptista Általános Iskolájának udvara  tele  ötletes 
díszlettel, hang- és különleges fénytechnikával adott ideális környe-
zetben helyet a bemutatóknak. A szereplők, a gyerekek óriási ki-
tartással, szorgalommal, késő estébe hajló próbákkal készültek az 
előadásokra, melynek busásan bejött az eredménye: zsúfolásig telt 
szabadtéri lelátó, vastaps.

A mottó: „Az akkori és a mai 
kor gyermekei hisznek az élet-
hosszig tartó barátságokban. 
Hisznek az álmokban, az összefo-
gásban, a Grundban. Nemecsek 
hősi halált halt szeretett Grundja 
védelméért. Kívánjuk, hogy min-
denki megtalálja lelke Grundját!”

A producer: Sajtos József 
iskola igazgató volt, az előadá-
sokat támogatta községünk ön-
kormányzata is.  A lokálpatrióta 
kezdeményezésnek hosszú távú 
célja is van: egy seregélyesi kultu-
rális fesztivált szeretnének szer-
vezni, amelynek ez a bemutató 
volt az első lépcsőfoka.

– kovács e. –
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Közérdekű, hasznos információk
Orvosi Rendelő: Seregélyes, Bethlen G. u. 34.
Dr. Pap Katalin Tel.: (22) 447-008
Rendel: hétfő-szerda, csütörtök-péntek:  8-12, kedd: 13–16
Dr. Hegyi Katalin Tel.: (22) 449-579
Rendel: Seregélyes H-Sze.: 11–12, kedd: 11–13, csütörtök: 14–16  
péntek: 10-12  Szőlőhegy 7:30–9:30
Dr. Horváth Tibor gyermekorvos  Tel.: (22) 447-122 
Rendel: Seregélyes K-Cs-P.:  8–11, hétfő 13:00–16:30, szerda: 13–16
Szőlőhegy hétfő-péntek.: 11:30-12:30  kedd-csütörtök: 11:30–12:00
Dr. Reinitz Zsuzsanna fogorvos  Tel.: (22) 447-037
Védőnők:
Zsuppánné Kucsera Mónika Tel.: (22) 447-041, (06-30) 406-7480
Kassai Márta Tel.: (22) 447-041, (22) 449-581, (06-30) 406-6170

Hatósági állatorvos:  Horváth Péter  Tel.: (06-30) 943-8298
Állatorvos: Dombóvári István  Tel.: (06-20) 942-7675

Rendőrség:
 Herseczki György  Tel.: (06-20) 526-9705
 Gergely Attila  Tel.: (06-20) 295-4994
 Abai Rendőrőrs:  Tel.: (06-70) 682-4991

Polgármesteri Hivatal
    Seregélyes, Széchenyi u. 5.   Tel.: (22) 447-002 
 E-mail: seregpol@t-online.hu
    Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek
Székesfehérvári Járási Hivatal
    Seregélyes, Széchenyi u. 4.   Tel.: (22) 622-177
 E-mail: seregjaras@tolna.net
    Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek

Seregélyesi Baptista Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola
    Seregélyes, Fő u. 201.   Tel: (22) 447-012
Hétszínvirág Baptista Óvoda
    Seregélyes, Templomköz 1.   Tel.: (22) 447-022
    Seregélyes-Szőlőhegy, Liszt F. u. 47.  Tel.: (22) 449-517
Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és
Kollégium Eötvös József
Szakképző Iskolája és Kollégiuma
    Seregélyes, Fő u. 278.   Tel:. (22) 575-002

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ
 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.   Tel.: (22) 622-056
 Adamkó Magdolna  Tel.: (06-30) 585-8301
 Farkas Marianna  Tel.: (06-30) 585-8037
    Ügyfélfogadás: hétfő-péntek 8:00–16:00
Művelődési Ház
 Seregélyes, Széchenyi u. 1.
 Nagy István  Tel.: (06-70) 580-6111
Községi Könyvtár
 Seregélyes, Széchenyi u.1.
 Bödő Jánosné Tel.: (22) 447-754

Pillangó Gyógyszertár
 Seregélyes, Bethlen G.u. 20.   Tel.: (22) 447-578
Falugazdász
 Répási Ernő  Tel.: (06-70) 436-2464 
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Tisztelet és köszöntés

 Az idősek világnapja alkalmából október 10-én 
hívtuk össze községünk szépkorú lakosait, hogy 
önkormányzatunk nevében kifejezzük hálánkat, 
tiszteletünket, ezen korosztálynak.

Nagy István Nem vagy felesleges c. gyönyörű, megható vers-
sel nyitotta meg az ünnepélyt, melyre válaszul Kajos Istvánné 
köszöntőjében elmondta, hogy nem, hogy nem vagy felesleges, 

hanem létünk legbiztosabb támpontjai és alapkövei társadal-
munknak e korosztály. Szükségünk van a szeretetükre, ami várja 
haza és tartja egyben a családokat. Ezen felül az önkormányza-
tunk felelősségét és törekvéseit fejtette ki, hogyan próbál idős 
embertársainak, oly életkörülményt biztosítani, mely lehetővé 
teszi számukra a korhoz méltó derűs életet. Majd Ódorné Sza-
bó Mária és Berényi Zsóka óvodás csoportja, színes kis mű-
sorral melengette meg a nagymamák, nagypapák szívét. Hollósi 
Zsófi Öreg kezek c. verset szavalta el, megkönnyeztetve ezzel 
az egybegyűlteket.

Horváth Sándor polgármester úr köszöntötte vendégeinket, aki 
községünk hét legidősebb női és férfi lakosa közül, idén is kisor-
solt egy-egy ajándékkosarat. A hét legidősebb hölgy: Bozai Károly-
né, Csanádi Lajosné, Móker Lajosné, Szabó Jánosné, Bödő Vincéné, 
Pafkó Jánosné és Kiss Zsigmondné közül Móker Lajosné, míg a hét 
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legidősebb úr: Nagy István, Ozsváth Lajos, Tömör János, Kovács 
András, Szabó József, Szűcs Lajos és Bornemissza Elemér István kö-
zül Ozsváth Lajos kapta idén az ajándékkosarat.

A tavalyi évben kezdtünk el hagyományt teremteni azzal a szán-
dékkal, hogy Seregélyesen az aranylakodalmukat ünneplő házaspá-
rokat 50. évfordulójukon felköszöntsük, a mai generációnak ezzel 
is példát mutassunk.  Hála Istennek az idei évben tíz olyan párral is 
büszkélkedhetünk, akik már 50 éve egybekeltek és örömben, bánat-
ban, együtt töltöttek el fél évszázadot. Gratulálunk:

• Gróz Teréz – Südi Ferenc
•  Reiner Julianna Erzsébet – Kis János
•  Papp Edit – Kulcsár János
•  Lekics Anna – Takács Géza
•  Vörös Erzsébet – Herczeg Ferenc

                                                         (folytatás a 22. oldalon)
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 (folytatás a 21. oldalról)

•  Kiss Mária – Ambrus Ferenc
•  Szabó Magdolna – Horváth János
•  Kovács Julianna – Bödő Vince
•  Horváth Erzsébet – Sajtos József
•  Kovács Ida Teréz – Kolonics József

Az általános iskola tanulói közül Kiss Viktória és Puszta Klaudia 
egy-egy verssel köszöntötte az ünnepelteket. Kondor Istvánné, Ma-
riska néni pedig nótával, dallal örvendeztette meg kortársait. Dalra 
fakasztotta a közönséget, bemutatva milyen energia is lakozhat egy 
92 éves emberben. Ezután a helyi néptánccsoport dunántúli friss- és 
ugrós táncokat mutatott be, amihez Kissné Hekkel Mónika és Szen-
tesné Pető Zsuzsa óvodás csoportja is csatlakozott népi gyermekjá-
tékokkal és a nagyokkal, egy közös tánccal.

Az ünnepség további része az aulában folytatódott, ahol a vendé-
geink elfoglalták helyüket és egy kis kedvcsináló pálinkázás, pogácsá-
zás után Kovács Zsuzsa Jászai Mari díjas színésznő és operett ének, 
Pohly Boglárka operett subret szórakoztatta a közönséget. A színes 
műsor után került sor a finom ebéd elfogyasztására, utána, akinek 
csak kedve támadt táncolhatott, nótázhatott, amelyhez a talpaláva-
lót Koncz Ferenc és Koncz Zoltán biztosította késő délutánig. Na-

gyon reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, jövőre ugyanilyen 
szép számban lehetünk együtt Önökkel.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítséget is, aki 
bármilyen módon hozzájárult ezen rendezvény kivitelezéséhez.

Ne feledjük: „Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelős-
nek lenni, érezni, hogy a kő melyet lehelyezel, a világot építi tovább.”

Kajos Ildikó és Nagy István

Negyedszázad elmúltával
25 éves osztálytalálkozó volt, az egykori 

Kalamár József Általános Iskola 8/b. osztályának. 
Felelevenítettük a régi élményeket, a feledhetet-
len táborozásokat, a kalandos kirándulásokat, a 
diákcsínyeket. Szeretettel emlékeztünk tanára-
inkra, megállapítva, hogy mennyire igazak voltak 
intelmeik, tanításaik. Köszönjük, a belénk fekte-
tett energiát.

A mai technika segítségével, interneten keresztül – pár fő 
kivételével – elérhető volt mindenki. A találkozóra pozitív visz-
szajelzést kaptam, sok osztálytársunktól. Páran külföldön élnek, 
dolgoznak, ezért nem tudtak eljönni, velük Facebookon tartjuk a 
kapcsolatot. Értetlenül álltunk az előtt, hogy a Seregélyesen lakó 
osztálytársaink közül többen miért nem jöttek el, hiszen volt 
olyan, aki több száz km-ről jött, illetve aki a nyaralását szakította 
meg, hogy részt vegyen a találkozón. 

A képen: Ács Gyula,Ács Róbert, Bara Gábor, Benczik Csaba, 
Bokros József, Dvéri Zsolt, Fischer István, Jónás István,Kátai Ildi-
kó, Kovács Tünde, Pap Bernadett, Penzer Hajnalka, Pintér Ferenc, 
Stanicsek Mónika,Takács Róbert, Volf Anikó 

Jó volt látni, hogy 25 év után is odafigyeltek egymásra. Sze-
retettel gondoltunk azokra, akik nem lehettek ott, mert távol 
kerültek régi lakóhelyüktől, iskolájuktól. Köszönjük a szép estét, 
a szeretetet ennyi év után is!

Jónás István
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SZÍNHÁZ BÉRLET
IMRE SÁNDOR Szeretetszínház és  a Szög-

letes Kerék Gyerekszínház 3 előadásból álló 
bérletet ajánl gyerekeknek, felnőtteknek egy-
aránt.

Gyerekeknek délelőtt 10-kor, valamint délután 14-kor lesz-
nek az előadások. Lázár Ervin Bab Berci  a városban, Fésüs Éva 
Palacsintás király, Gabnai Katalin Amacskacicó c. előadások 
lesznek. A jegyek ára előadásonként 500 Ft.

Értékesítést az óvodában is, és az alsó tagozatban is meg-
oldják a pedagógusok.

Nagyoknak, felnőtteknek Eisemann-Somogyi-Zágon Fekete 
Péter, Niel Simon Pletyka valamint az Egérfogó c. előadások 
kerülnek bemutatásra este 19 órakor.  A jegyek ára előadá-
sonként 1500 Ft, a helyszínen 1700 Ft.

Az iskolában lehetőség van a felnőtt bérletek megvásárlásá-
ra Szászi Bélánénál.

 Szervezők

SZÜLETÉSNAPRA
90. születésnapján, otthonában köszöntötte 

Vogl Ferencné Erzsi nénit  Horváth Sándor pol-
gármester és Horváth Károly jegyző.  A virág és 
az ajándék kosár mellé átadták az Emléklapot is, 
melyen ez áll: 

„Ez az emlék lap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tisz-
teletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek 
jó egészséget és további boldog éveket. 

Tisztelettel: 
Orbán Viktor,
Magyarország miniszterelnöke.”
Szeretettel kívánunk mi is Erzsi néninek további szép nyugdíjas 

éveket, egészséget, sok örömöt a mindennapokban.
– ke –

VÉDŐNŐI JUBILEUM
2015. szeptember elsején ünnepséget tartot-

tunk: KASSAI MÁRTA  védőnő 40 éves szolgálatát 
köszönte meg Seregélyes Önkormányzata.

Az ünnepi alkalom a Polgármesteri Hivatalban került megren-
dezésre. Horváth Sándor polgármester, és Horváth Károly jegyző 
virággal, ajándékkal, és hálás szívvel köszönte meg a falu és a gon-
dozottak nevében Kassai Márta elhivatottságát, szakmai tudását, tü-
relmét és kitartását, mely az elmúlt 40 évben munkáját jellemezte.

Seregélyes egészségügyi dolgozói, az intézmények vezetői, a me-
gyei és járási vezető védőnők és az önkormányzat képviselői is sok 
virággal,  kedves szavakkal vették körül az ünnepeltet. A fogadáson 
jó hangulatú beszélgetések idézték, a 40 évvel ezelőtti körülménye-
ket, a régi dolgozókat, az akkori magas születésszámokat. 

 Jó egészséget, és még sok-sok gondozottat kívánunk a további 
munkában eltöltendő évekhez.

Zsuppánné Kucsera Mónika



24 EGÉSZSÉG SEREGÉLYESI KISBÍRÓ

Vöröskereszt hírek
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 ju-
tattuk el hozzájuk, melyet hálás szívvel köszöntek meg. Azóta már 
láttuk, hogy minden családban bőven meghozta termését.

Május 30-án a Székesfehérvári Építők Napján a nyugdíjas klub 
meghívására szűrő vizsgálatok végzésével vettünk részt, melyhez az 
eszközöket a Megyei Vöröskereszt Szervezet biztosította.

Június közepén  a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szerveze-
tének felkérésére a Kodolányi János Középiskola Egészségnapi ren-
dezvényén vettünk részt elsősegélynyújtó bemutatóval  és rövid tá-
jékoztatóval (hirtelen fellépő rosszullétek, balesetek és megelőzésük)

Július 21-én községünkben véradás volt, 30 fő sikeresen tudott 
vért adni. KÖSZÖNJÜK nekik és nagy öröm számunkra, hogy min-
dig vannak 18. életévüket betöltött új véradók is.

Szintén júliusban, a  Kristály presszó fennállásának 15. évfordu-
lója alkalmából remek, közös mulatságot szerveztünk. A községi vö-
röskereszt ezen a rendezvényen a tombola bevételével lett gazda-
gabb, melyet a programjainak megvalósítására fordíthat. NAGYON 
SZÉPEN KÖSZÖNJÜK a Kristály Presszó vezetőjének, a támogató 
vállalkozóknak, a vöröskereszt támogató tagságának, községünk la-
kóinak a tombola ajándékokat, melynek köszönhetően 92.000 Fo-
rint gyűlt össze.

Augusztus  9-én az  Elza-majori családok részére tartottuk 
meg a már hagyománnyá vált gulyás partis, nyári  játékos, és sport 
napot. Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki ügyeskedett az új 
játékokkal.

Támogatóink: Heiter István, Füri hentes bolt, (akiktől az alap-
anyagokat kaptuk), a Sereg Kukta, (aki nagyon finoman megfőz-
te), Bognár Ferenc asztalos, (aki a játékokat készítette), Kato-
na Lászlóné, Schöffer Anikó, az Erdei Iskola vezetője, Ferenczi 
Klára, akik a lebonyolításban segédkeztek. Nagyon köszönjük 
mindenkinek.

Augusztus 20. Családi sportnapot szerveztünk a Sereg Fitness 
segítségével és támogatásával. Remek programokkal, rengeteg ér-
dekes terep játékokkal készültünk.  Sajnos az eső az egész délutáni 
kinti programot meghiúsította, de bent a teremben, és kint a sátor-
ban azért nagyon jól szórakoztunk. Köszönet a támogatóinknak: 
minden részt vevőnek, Nagy László Fitness vezetőnek és csapatának,a 
tombola ajándékozóknak, a Melódia Cukrászdának a gyönyörű torta 
fődíjért. Érdemes lesz folyamatosan kihasználni az edzőtermet, remek 
felszerelések és szakemberek segítik a felkészülést, mert több szabad-
téri játék és sport napot tervezünk a jövő évre is. 

Augusztus 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 teszi. 
Bizonyos időpontokban az ország nagyobb városaiban végzi a gyűj-
tést.  Most Székesfehérváron volt a sor és a Megyei Vöröskereszt 
Szervezet a seregélyesi alapszervezetet jelölte meg, aki átvehette a 
rajongók által össze- gyűjtött adományokat. Az adományokat a csa-
ládsegítő központ segítségével jutattuk el a rászoruló családokhoz. 
Ezúton is nagyon köszönjük Olivérnek a segítséget. 

Október 17. EGÉSZSÉGNAP! Szűrővizsgálatokkal, szórakoztató 
programokkal, gyermek játszóval, arcfestéssel, csillám tetkó készí-
téssel, előadásokkal, bemutatókkal, kóstolókkal vártunk mindenkit.  
Délután 14 órától 16 óráig VÉRADÁS, 13.30 TÓL 16.30 IG  pedig 
ingyenes bőrgyógyászati MELANOMA (anyajegy) rákszűrés volt.

Tisztelettel: 
Mohari Istvánné

a községi Vöröskereszt elnöke
Tel.: (06-30) 872-4228.
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ENERGETIKAI FEJLESZTÉS
SEREGÉLYESEN

49 kW-os napelemes rendszer
telepítése valósulhatott meg Seregélyesen
a Széchenyi 2020 program keretében

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-
4.10.0/N azonosítójú  pályázati konstrukciójának segítségével napelemes rendszert telepített annak 
érdekében, hogy a polgármesteri hivatal és a művelődési ház villamos energiafogyasztásának nagy 
része megújuló energiából származzon, ezáltal hozzájáruljon a környezetvédelemhez, valamint a mű-
ködési költségeit is csökkenteni tudja.

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 2015 májusában 36,54 millió Ft vissza nem térítendő euró-
pai uniós támogatásban részesült a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, mint pályázati Közreműködő 
Szervezettől.

A fejlesztés eredményeként az üzembe helyezésre került 49 kW teljesítményű napelemes rendszer 
összesen évente 48000 KWh áramot fog termelni, mellyel az önkormányzat jelentős villamos energia 
megtakarítást tud elérni, valamint éves szinten Seregélyes Nagyközség Önkormányzata 45,3 tonnával 
képes csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósulhatott meg.  
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Pintér László

Emlékeim 
(1944-45.)

(Részlet)

… Mi Pityuval ez alatt a pár 
nap alatt tökéletesen megta-
nultuk a négycsövű kezelését, 
forgatását, célzását. A kapcsolat 
és a barátság az idő múltával 
mind szorosabbá vált a család 
és a németek között. Anyukám 
a rejtekből elővarázsolt nyers-
anyagokból több alkalommal is finom ebédet főzött, és megvendé-
gelte a hadnagyot és többet a katonák közül. Hermann szakácsnak is 
nagyon ízlett a magyaros étel, és a többiek is mind nagyon dicsérték. 

Azt, hogy nem csupán kirándulgatni mentek éjszakánként, mi sem 
bizonyította jobban, mint az, ahogyan a megjövetelükkor kinéztek. 
Füstösek, kormosak, kimerültek voltak. Egyik nap a hadnagy rosszked-
vűen azzal állított be hozzánk, hogy ma, ha elmennek, holnap már nem 
jönnek ide vissza. Parancsot kaptak a visszavonulásra, de nem véglege-
sen adják át a terepet az oroszoknak, még visszajönnek. Felajánlotta, 
ha akarunk, menjünk most velük, ez esetben este egy teherautót küld 
értünk, ami elvisz bennünket egészen az osztrák határig. 

De mi most még nem akartunk elmenni! Még nem volt itt az 
ideje! Úgy látszik, még nem szenvedtünk eleget, még nem utáltuk 
meg eléggé és véglegesen a háborút, a borzalmakat, a nélkülözést és 
a félelmet! Megígérte azt is, hogy amikor megint visszajönnek, akkor 
végleg elmenekít bennünket Róza nénjéékkel együtt Németország-
ba, a hazájába. Az ígéretét később be is váltotta, de bennünket ak-
kor már nem talált az Ötháznál, Anti bátyjáéknál voltunk. Érzékeny 
búcsú és hosszas jókívánságok után integetve eltűntek tankjaikkal a 
leszálló sötétségben. Ismét magunkra maradtunk, és tovább retteg-
tünk a kilátástalan jövő, az oroszok visszajövetele miatt.  Az, hogy 
a német tankok elmentek, még nem jelentette egyértelműen azt, 
hogy a falut és környékét azonnal fel is adják. Még egy-két napig itt 
maradtak és uralták a falut. 

Az oroszok 1945. febr. 14-én Szolgaegyháza, Seregélyes-Szőlőhegy 
felől támadást indítottak a faluban maradt németek ellen. Déli 12 
óra után az orosz tüzérség közepesnek mondható tüze zúdult a 
falura. Már nem féltünk a közeli gránátrobbanások hangjától, megta-
nultuk régen, hogy milyen hangja van az ágyúlövedéknek és katyusa-
rakétának akkor, ha elmegy a fejünk felett, ha a közelünkben robban, 
vagy jóval előttünk csapódik be és robban fel. Ismertük már jól az 
aknavető gránátok forgó farok-részeinek pikuláló hangjait, és a nagy 
magasságban repülő amerikai gépek bombáinak süvítését is, sajnos. 
Az orosz ágyútűz megkezdése előtt anyukám, nővérem, Pisti és én 
átmentünk a szomszédba Szűcs sógor néniékhez látogatóba. Az asz-
szonyok a hátsó szobában a búbos kemence melegénél tartották a 
traccspartit, mi Pistivel az udvaron hátul a kazlak között játszottunk 
valamit. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy iszonyatos sü-
vítéssel egy Sztálin-orgona (katyusa) rakéta húz el a fejünk felett. 
Pár pillanat múlva a második rakéta már a ház elejébe csapódott 
be. Az iszonyatos robbanás a ház első szobájának tetőszerkezetét, 
födémét és oldalfalát rongálta meg. Cserép, fa és faltörmelék repült 
szanaszéjjel, mi is hirtelen levágódtunk a legközelebbi szalmakazal 
tövébe a repülő szilánkok és törmelékek elől. Láttuk, amint az asz-

szonyok és Szűcs sógor bácsi kirohannak az épületből a szabadba, 
az udvar hátsó része felé. Istennek hála, ide már több lövedék nem 
csapódott be, és tűz sem ütött ki. 

A robbanás helyének megtekintése után éppen haza indultunk vol-
na, amikor Szűcs sógor néni testvére, Szecsődi János bácsi beállított 
hozzájuk. Elmondta, hogy a faluból többedmagával a németeknek 
kellett a tehénmezőn segíteni lövészárkot ásni. Elmondta még, hogy 
a kis létszámú német védelem golyószórókkal, géppisztolyokkal, ké-
zigránátokkal és páncélöklökkel bőven felfegyverkezve, a Székes-tó 
falu felőli magas-léciumos partján, a Belmajor Székes felőli kerítése 
mentén húzódó lóvasút – pánvádli – töltése mentén ásta be magát. 

Délután 3-4 óra között aztán meg is jelentek az orosz tankok 
Szőlőhegy felől. Mivel ágyútüzet sehonnan nem kaptak, ellenállásba 
sehol nem ütköztek, így bátran, a gyalogságukat messze megelőzve, 
szabadon rohantak a falu felé. A németek jól kiszámították a táma-
dás irányát, és tudták, hol kell komolyabban védekezniük. Ahogy a 
tankok elértek az országúton a vasútállomás - Dinnyés felé menő 
elágazáshoz, megkapták az első páncélököl-csapásokat, ezután azon-
nal szétszóródtak a Székes sekély, jeges zsombékos vize felé. Itt is, 
odébb is páncélöklök várták őket a léciumos partoldal felől. A né-
metek az általában rájuk jellemző hidegvérrel, 40-60 m-re been-
gedték magukhoz a páncélszörnyeket, és akkor halálos biztonsággal 
elpusztították őket. A szemtanúk szerint - akik távolabbról figyelték 
az eseményeket -, nem kellett több 10-15 percnél ahhoz, hogy 23 
orosz tankot kilőjenek, harcképtelenné tegyenek. 

A kilőtt tankok esetleg életben maradt, menekülő legénységét pe-
dig a golyószórók és géppisztolyok pillanatok alatt elintézték. 

A harcképtelenné vált tankok a léciumos parttól a vasútállomás – 
Dinnyési útelágazás irányáig, a major kerítésétől a Székes közepéig 
terjedő szakaszon, mintegy 250x250 m-es területen feküdtek. 

A szemtanúk szerint, mire a német gyalogság elfoglalta az elő-
retolt állásait, már az orosz gyalogság is megérkezett. A németek 
percek alatt szörnyű rendet vágtak a támadás előtt szokás szerint 
alaposan leitatott gyalogság sűrű első és második hullámában. Az 
elesett katonák holttestei tömegesen borították a mezőt a lövész-
árkok előtt, és a Páskom-földeket a választó-árokig. Ez az árok vá-
lasztotta el a Páskom-földeket a Proletár-földektől annak idején. 

Alig szűnt meg a Székes-tehénmezei csata, alig csitult el a harci 
zaj, máris megjelentek a csataterek „hiénái”, a falusi civil fosztoga-
tók. Végigjárták a szárazon és kis vízben kilőtt tankokat, és mindent 
kiszedtek belőlük, ami el nem égett. Találtak bennük élelmiszert, 
konzerveket, kenyeret, különféle italokat, sőt néhányból végszám-
ra szedték ki a különféle szöveteket is. Előbb a közelben ólálkodó 
szemtanúk, majd a folyamatosan érkező más falubeliek is felpakoltak 
azzal, ami jutott nekik. 

A kilőtt tankok legnagyobb részét 1946-ban szedték szét és 
szállították el az oroszok, addig nekünk kitűnő játékszereknek bi-
zonyultak. 1945-ben kedvelt játszóterünk volt ez a csatatér, szíve-
sen játszottunk itt, amikor csak tehettük. A legkedveltebb, az a két 
T-34-es tank volt, amelyek a Dinnyési útelágazással szemben levő 
sárgaföldes gödör mentén levő kis dombocska tetején álltak. A lö-
vészárkokban találtunk rengeteg puska, golyószóró és géppisztoly 
éleslőszert, kézigránátokat és egy német karabélyt is. A legtöbb ere-
deti faládás, vagy fémdobozos csomagolásban, zömmel hevederekbe 
fűzve hevert az árkok fenekén. Ezeket mi ’45. nyarán a Bíró gyere-
kekkel - Laci és Jancsi – és Buza Pityukával a lövészárkok oldalába 
ásott oldalgödrökbe – pandalokba – rejtettük el, nagyon gondosan 
becsomagolva. A lövészárkokat a dugi-helyeken mi aztán félig bete-
mettük, nehogy mások ráleljenek a „kincseinkre”.

(folytatása következik)
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KÉPMENTÉS
A II. világháború seregélyesi áldozatainak emlékére 1991 március 15-én avattuk Juhos László szekszárdi szobrász-művész bronz kompo-

zícióját. Azóta minden év novemberében ünnepi megemlékezést, koszorúzást tartunk, az utóbbi években emlék-tűz gyújtással kiegészítve.
Ez a fekete-fehér kép az avatási ünnepségen készült, ahova nagyon sokan eljöttek:  hozzátartozók, leszármazottak, falubeliek.
Akiket minden kétséget kizáróan felismertünk a képen: Tormási Erzsébet, Kulacs Tiborné, Tormási Istvánné, Polányi Jánosné, Schulcz Ist-

vánné, Schulcz Róbert, Kántor Pál, Varga István, Varga Istvánné, Kardos Ági (karján kis babával), Antal István, Zsirai Jánosné, Csizmadia Klára, 
Varga Endre, Varga Endréné, Kiss László.   

NAPPALI ELLÁTÁS 
a seregélyesi idősek részére
Seregélyesen a régi gyógyszertár épületében működik to-

vábbra is az idősek nappali ellátása. A szolgáltatás megoldást 
nyújt a napközbeni tartózkodás, étkezés, társas kapcsola-
tok, valamint az alapvető higiéniai szükségletek biztosítására. 
Az Idősek Klubja az ellátást igénybe vevők részére szociális, 
egészségi, mentális állapotunknak megfelelő, közösségi szolgál-
tatásokat szervez szakképzett munkatársak révén.  A klubban 
nem csak idősek, hanem demens (mentálisan sérült) szemé-
lyek ellátását is biztosítja az intézmény.

A napközi igénybevétele ingyenes! A személyszállítás 
igény szerint biztosított az önkormányzat gépjárműjével, mely-
lyel kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken nyújtunk további 
tájékoztatást.

Sárvíz Szociális Szolgáltató Központ – Idősek nappali 
ellátása

8111 Seregélyes, Bethlen G. u. 2.
Nyitva – hétköznap: 8:00 – 15:30
Személyszállítással érkezés: 9:00, távozás: 14:00
Elérhetőségek:
Adamkó Magdolna Tel.: (06-30) 585-8301
Farkas Mariann Tel.: 06-30) 585-8037
Intézményi telefon: (06-22) 622-056

K Ö S Z Ö N Ö M !
A köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik 

valamilyen formában támogatták  szüreti rendezvényein-
ket. Ugyanis az önkormányzatunk anyagi lehetőségei eléggé kor-
látozottak. Ennek ellenére – ezen támogatásoknak köszönhetően, 
mégis sikerült színvonalas programokkal és ellátással megvalósíta-
nunk. Szőlőhegyen az egész napos zuhogó eső ellenére is vidám volt 
a nap, sikerült a mostoha időjárás mellett hangulatot teremteni és 
vendégül látni, kiszolgálni településünk lakói mellett vendégeinket: 
testvértelepülésünk, a Romániai Szatmárpálfalva közel 40 fős dele-
gációját is. De megtisztelt minket a Jordán Konzul úr is a kíséretével, 
köztük találkozhattunk a kastély új tulajdonosával is.

Csak pár példát említenék a támogatások formája, milyensége te-
rületéről:

• Anyagi támogatás (30–100 ezer Ft közötti összeggel)
•  Nyersanyaggal (ételekhez, vadhús, ital)
•  Eszközökkel (tányér, pohár, sátor, stb.)
•  Munkával (főzés, sátorállítás, vendéglátás, szervezés)
•  Nem utolsó sorban a felvonulók (csikós, fogatos, táncosok, stb.)
•  A megállóknál vendégséget biztosítók
Hosszú évek kitartó szervező munkájának, adományoknak, támo-

gatásoknak köszönhetően sikerült egy olyan visszatérő színvonalas 
programot biztosítanunk településünk lakossága, és vendégeink szá-
mára, ami méltán emeli Seregélyes hírnevét. 

Ezért hangsúlyozottan szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, támogatását!

Horváth Sándor
polgármester



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: Alpha-Vet Kft.  Alphapress Nyomda www.alphapress.hu

Fényképalbum
Néha igazi kihívás, én nagyon szeretem - a végeredmény pedig 

csodás!  Van pár jó tanács, amit érdemes betartani:
– kerüljük az erős napsütést, a déli fényeket. A felkelő, vagy a le-

menő nap sugarai a legtökéletesebbek erre.
– a modellt állítsd a fény és a kamera közé
– használhatsz spot fénymérést, ami csak kis területen méri a 

fényt (ezt a modell arcára állítsd). A képed inkább legyen kicsit alul-
exponált (sötétebb) mint túlexponált (kiégnek a színek, ezzel utólag 
már nem tudsz mit kezdeni, míg egy alulexponált képen azért lehet 
még utómunkával javítani) De általában ezek a képek fakóbbak, hal-
ványabbak. 

– használhatsz napellenzőt (én nem szoktam) , vagy csak tartsd a 
lencse elé a kezed egy kicsit, hogy a géped tudjon élességet állítani. 
A kezed ne lógjon be a képbe! Majd el is veheted onnan. Játssz a 
fényekkel!!

– a kamera fókuszrendszerének az ellenfény igazi kihívás. Gyakran 
nem talál a gép fókuszpontot, és a kép életlen lesz. Semmiképp ne 
add fel, gyakorolj! Vagy akár kapcsold át az objektívet manuál mód-
ba, és állíts kézzel élességet. 

– használhatsz derítőlapokat, melyek visszatükrözik a hátulról ér-
kező fényt a modell arcára. 

– a háttérben lévő fák, bokrok leveleinek megcsillanása, csodás 
fényei szintén külön hangulatot adnak a képnek. 

– egy fontos dolog: az utómunka. Digitális képeknél elengedhetet-
len. Korrigáld az expozíciót, kontrasztot, szaturációt. 

A fénykép teleobjektívvel készült: 70-200mm, további adatok: 
1/400sec, f5, ISO 400.

 Szép fényeket!  
Vörös-Csuta Andrea

www.csutafoto.hu

A nap energiája mindenkié!
Napelem felszerelése önrész nélkül 
magán személyeknek és cégeknek.

Miért jó a napenergia?
A napenergia korlátlan mennyiségben áll rendelkezésünkre, 

a világon bárhol helyben felhasználható, szállítást nem igénylő, 
kimeríthetetlen, természetes környezetbarát energiaforrás. 
Nincs káros anyag kibocsátása, így az energia és a rezsicsök-
kentés mellett környezetünkre is odafigyelhetünk a napele-
mes rendszerek kiépítésével. Nincs többé gáz és villanyszámla

Ez az innovatív technológia a pályázati és egyéb előnyös 
finanszírozási lehetőségeknek köszönhetően, a jelenlegi árak 
mellett akár 3-7 éven belül megtérülő beruházást jelenthet.

Segítünk, hogy ön is megvalósíthassa
Amennyiben Inlernet termékpartnerünkön keresztül va-

lósítja meg a napelem kiépítését akkor, 15% termékpartneri 
árengedményt adunk, és termékpartnerünk ingyenesen és 
részletesen felméri a kivitelezési költségeket, a megtakarítást 
és a finanszírozási lehetőségeket. 

A 15% Termékpartneri árengedményt csak az ingyenesen 
regisztrált törzsvásárlók ( vállalkozók, és magánszemélyek) 
vehetik igénybe.

További információért forduljon az Inlernet referenséhez!

Elérhetőség:  Varga Endre
  Telefon: (06-20) 805-9800
  E-mail: balassavarga@gmail.com.


