Szabad 1 Lap
2015. május Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

ANYÁK NAPI MŰSOR ÉS ELSŐÁLDOZÁS A KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
Május első vasárnapja az édesanyák ünnepe. Ilyenkor köszönjük meg nekik mindazt,
amit egész életükben tesznek értünk.
Május 3-án a katolikus templomban is
dupla ünnepet tartottak. A Szentmise előtt
mintegy 50 gyermek - óvodástól egészen 6.
osztályosig - mind-mind nagy szeretettel és
tisztelettel köszöntötte édesanyját, nagymamáját, talán még dédijét is. A rövid, de megható műsort minden hozzátartozó örömtől
könnyes szemmel nézte végig, majd együtt
hallgatták meg a misét, melynek keretein
belül ezúttal az elsőáldozást is megtartották. A gyerekek egy évig készültek, tanultak,
hogy a mai napon ők is áldozhassanak, valamint az ezt megelőző alkalommal április
26-án néhányuk keresztelésére is sor került.
Marczi-Csicskovics Anikó

Turoczi Katalin:

A legszebb szó
Születünk, s meghalunk ez az élet sora,
Ám a világunk legszebb szava mindig ez lesz: édesanya.
Örökké így volt nem lesz másként soha,
Életünk legszebb szava az, hogy édesanya.
Ő az egyetlen ki mindig vár haza,
Sohasem haragszik, ő az édesanya.
Időnként megdorgál, ám szeretni nem szűnik soha,
Míg csak él, mindig reszket érted, ő az édesanya.

Akármilyen jól, vagy rosszul megy életed sora,
Hozzá mindig oda bújhatsz, ő az édesanya.
Szólíthatod bárhogy, anyu vagy anya,
Mégis így, a legszebb: édesanya.
Van úgy, hogy az élet hozzá is mostoha,
Akkor te öleld át, mert neked ő az édesanya.
Ha majd megöregszik, tudd hogy úgy vár haza,
Mint tán soha senki, mert ő édesanya.
Köszönd meg hogy élhetsz, s ne bántsd meg őt soha,
Csókold, szeresd mindig, mert ő az édesanya.
Míg ember él a földön, ne haljon ki szava,
Mert a világon a legszebb szó mindig ez lesz:

édesanya.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A képviselő-testület a 2014-2019. évekre
szóló gazdasági programját elfogadta.

Április 29-én ülést tartott
a képviselő-testület

A rendkívüli települési támogatás mértékét 1.000-10.000 Ft közötti összegben
állapították meg. A természetbeni ellátást
elsősorban élelmiszerutalvány formájában fogják megállapítani, amit a helyi
boltokban lehetne levásárolni, alapvető
élelmiszerre. A mértékét 2.000 Ft-ban
maximalizálták.

4.napirendi pont tárgyalása:

A lakhatási támogatás havi összege 1.000
Ft-tól 5.000 Ft-ig terjedhet, és egy évre lehet megállapítani.

Munkaruha Szabályzat elfogadása

A polgármester napirend előtt tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2014. április 10étől Reiner Éva Ellát, az eddig igazgatási
előadóként dolgozó köztisztviselőnket
nevezte ki Szabadegyháza Község Jegyzőjévé. Jegyző asszony nem ismeretlen
a szabadegyházi lakosok előtt, munkáját
ismerve biztos abban, hogy az új tisztségében is megállja a helyét. Vezető tisztségéhez jó egészséget, sok sikert kívánunk.
Május 4-étől új igazgatási előadó kerül
a hivatalba, ő az előző pályázatnál is benyújtotta az önéletrajzát. Tóth Nikoletta
szabadegyházi lakos, most végzett a főiskolán, igazgatásszervező diplomájához
már csak a nyelvvizsga hiányzik, amit hamarosan megszerez.
Ezután a napirendi pontok megtárgyalása
következett.
1.napirendi pont tárgyalása:
Az önkormányzat és intézményei által nyújtott szolgáltatások díjáról szóló
rendelet módosítása
Az előző testületi ülésen már elfogadásra került a díjrendelet. A Szabad1 TV
hirdetési tarifái kimaradtak a kihirdetett
rendeletből. A rendeletnek a Szabad1 TV
hirdetési díjait tartalmazó szakasszal történő kiegészítését egyhangúlag támogatták a képviselők.
2.napirendi pont tárgyalása:
A szociális ellátásokról szóló rendelet
megalkotása
Sokadik körben tértek vissza erre a napirendre, és valószínű, hogy az élethez
igazodva ez még nem az utolsó változtatás. Technikai okok miatt egyszerűbb új
rendeletet alkotni, mint a meglévőnek
szinte minden paragrafusát módosítani.
A rendelettervezetet a szociális bizottság
megtárgyalta.
Dókáné Szaniszló Krisztina, a szociális
bizottság elnöke ismertette a bizottság
álláspontját, ez alapján alkotta meg a
szociális rendeletet a testület. A rendelet
teljes terjedelmében megtalálható a hivatalban és a honlapra is feltöltik. Itt csak a
legfontosabb pontokat ismertetjük.

Tűzifa-támogatás formájában rendkívüli
hideg esetén háztartásonként legfeljebb
500 kg tűzifa adható.
A gyógyszertámogatás összege a rendszeres gyógyszerköltség 50%-a, legfeljebb
10.000 Ft lehet, a gyógyászati segédeszköz
a bekerülési érték 50%-áig támogatható,
legfeljebb 5.000 Ft értékben. Nagyfokú
egészségkárosodás esetén a gyógyszertámogatás a jövedelemtől függetlenül is
megállapítható.
3.napirendi pont tárgyalása:
A 2014-2019. évekre szóló gazdasági
program elfogadása
A képviselő-testületnek az alakuló ülést
követő 6 hónapon belül el kell fogadnia
a ciklusprogramját. Ennek az alapja a
polgármesteri program. A polgármesteri
programot az alakuló ülésen ismertette a
polgármester. Ez alapján kérte a gazdasági program elfogadását.
Szeipné Dérfi Márta települési képviselő
javasolta, hogy a gazdasági programban
szerepeltessük az iskoláskorú gyerekek
évenkénti erdélyi táboroztatását, a Határtalanul program keretében.
A polgármester megköszönte a javaslatot. A tavalyi évben a Határtalanul program keretében vettek részt a 7. osztályos
gyerekek erdélyi kiránduláson. Az idei
évben a kevés létszám miatt nem tudnak
részt venni a Határtalanul programban,
de az önkormányzat a költségvetésében
biztosítja ugyanannyi gyerek és felnőtt kísérők erdélyi utazását. A gazdasági programban is szerepeltetik, ne szenvedjenek
amiatt hátrányt azok a gyerekek, akik az
adott évfolyam létszáma miatt nem tudnának részt venni a Határtalanul programban.

Társadalmi szervezetek
iránti kérelem elbírálása

támogatása

A Polgárőr Egyesület Szabadegyháza
részére a 2015. évi költségvetés terhére
600.000,- Ft támogatást állapított meg.
5.napirendi pont tárgyalása:
Bizonyos munkakörökben biztosítani kell a
munka-, illetve formaruhát. Ennek részleteit, feltételeit szabályzatban kell rögzíteni.
Szaniszló Attila települési képviselő
javasolta, hogy a munkaruhán szerepeltessük az önkormányzat megnevezését,
hogy a dolgozók Szabadegyháza Község
Önkormányzatának dolgozói.
A polgármester megköszönte a javaslatot,
jó ötletnek tartja, így készíttetik el a munkaruhákat.
6.napirendi pont tárgyalása:
Általános Iskola belső ellenőri jelentésére intézkedési terv elfogadása
A belső ellenőrzést végző Vincent Auditor
Kft. elkészítette a jelentéseket, ami az iskolai konyha gazdálkodását, a működés hatékonyságát, valamint a térítési díjak beszedését, nyilvántartásokat ellenőrizte. A
vizsgálati jegyzőkönyvekben rögzítették,
hogy milyen megállapításaik, javaslataik
vannak, ezekre 8 napon belül intézkedési
tervet kell készítenie az önkormányzatnak. Ezek egy része már azonnal, könnyen
végrehajtható, alkalmazható a napi adminisztratív munkában, vannak azonban
olyan intézkedések, amelyek hosszabb
időt vesznek igénybe, de ezzel sem késlekedhetünk sokáig. Pl. szabályzat, rendelet
alkotása, a térítési díjak, normák felülvizsgálata. Egyelőre az intézkedési tervet
kell elfogadnia a testületnek, ami a határidőket és a felelősök nevét rögzíti.
Az intézkedési tervet egyhangúlag elfogadta a testület.
7.napirendi pont tárgyalása:
Kincsem Óvoda beiratkozási rendjének
elfogadása
A Kincsem Óvoda fenntartójaként a testületnek kell döntenie a beiratkozási időpontokról. A javaslatban május 12., 13. és

14. szerepel, 8-16 óra között. A beiratkozási időpontra tett javaslatot egyhangúlag
elfogadta a testület.
8.napirendi pont tárgyalása:
Bejelentések
A bejelentések között két támogatási kérelemről döntöttek. Korábban szó volt arról,
hogy módosítja a testület a helyi lakásépítési támogatásról szóló rendeletet, ez
sorra is fog kerülni, valószínű a következő
ülésen, de ezt a kérelmet a módosítás nem
fogja érinteni, hiszen 100 nm-nél kisebb
alapterületű ingatlan építéséről van szó.
Berényi Norbert a kérelmező. A polgármester javaslatát – miszerint 600.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást és 600.00
Ft kamatmentes kölcsönt állapítson meg a
testület – a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A kamatmentes támogatás
törlesztésének megkezdésére az önkormányzat két év türelmi időt biztosít.
A másik kérelem egy energetikai korszerűsítéses kérelem, Horváth Péter István u. 62. szám alatti lakos nyújtotta be.

A teljes beruházás 565.460,- Ft, ennek
50%-a 282.730,- Ft. Ennek a támogatási összegnek a megállapítását javasolta a
polgármester, amit a testület egyhangúlag
elfogadott.
A Vadonnőtt Gyöngyvirág Dalkör 2015.
május 9-én dalkör-találkozót szervez.
A nyolc település meghívott vendégeit,
előadó dalköreinek tagjait a Faház Vendéglőben vendégül látják.
Az Önkormányzat hatályos szabályzata
alapján a helyi önkormányzat által a lakosság széles körét érintő (nem zártkörű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-,
szabadidős és más hasonló közösségi
rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra jutó étel, valamint
a legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben résztvevőnként azonos értékű ajándék nem a reprezentációs keretet terheli.
A képviselő-testület hozzájárult, hogy a
rendezvény költségeit a költségvetésében
biztosítja.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
2015. április 10-étől Reiner Éva Ella
Szabadegyháza Község Jegyzője.
Elérhetőségei:
jegyzo@szabadegyhaza.hu,
25/509-560.

alkalmazására. Erre a feladatra
Levrinc Viktória szabadegyházi
lakost választottuk ki, aki minden előírt feltételnek megfelel.
Ő a Nemzeti Művelődési Intézet
alkalmazásában áll, az NMI és az
Május 4-étől Tóth Nikoletta önkormányzat által kötött megszabadegyházi lakos a hivatal új állapodás alapján gyakorlatilag a
köztisztviselője, igazgatási ügy- polgármester útmutatásai alapintézői feladatokat lát el.
ján látja el feladatát. Munkabérét
Elérhetőségei:
100%-ban az állam támogatja.
toth.nikoletta@szabadegyhaza.hu,
25/509-570.
A kulturális referens legfontosabb feladatai közé tartozik
többek között a rendezvények,
programok szervezésében szerepvállalás. Számítunk javaslataira a közösségfejlesztő munkában, így a helyi akaratok és
szükségletek, kezdeményezések
feltárásában, minden korosztály
vonatkozásában. A kulturális referens egyelőre csak elektronikus
levélben érhető el: dezso.viktoria@szabadegyhaza.hu. TelefoUgyancsak május elejétől lehető- nos elérhetőségét a későbbiekben
ségünk van egy kulturális referens tesszük közzé.
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Jogszabályi előírás, hogy az önkormányzatoknak el kell végezniük a víz-, illetve
szennyvíz-közműrendszer vagyonértékelését. Több árajánlat érkezett, ezek közül a
legkedvezőbb a Karanta Audit Zrt. ajánlata. Ezzel a céggel kötött szerződést Perkáta és Sárosd is, és célszerű is, ha egy céget
bízunk meg. A szakértői díj az ivóvíz-közműrendszer értékelésével kapcsolatban
350.000 Ft, a szennyvíz-közműrendszer
értékelésével kapcsolatban 450.000 Ft.
Közvetlenül a testületi ülés előtt érkezett
a nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázati felhívás. A testület döntött
arról, hogy a 2015. évi nyári gyermekétkeztetésre pályázatot nyújt be. Utasította
a jegyzőt, hogy a gyermekjóléti szolgálat
közreműködésével mérje fel a településen
élő rászoruló gyermeket nevelő családok
körében a nyári gyermekétkeztetés iránti
igényeket, mivel az igényfelmérés során
jelzett létszám képezi a pályázat alapját.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

BEMUTATKOZIK ÚJ
IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐNK
Tóth Nikolettának hívnak, 1985. december 30-án születtem
Székesfehérváron, azóta Szabadegyházán élek.
Az általános iskolát a szabadegyházi Kossuth Lajos Általános
Iskolában végeztem, majd a Deák Ferenc Szakképző Iskolában
tanultam tovább ruházati eladónak. Az Árpád Gimnáziumban
érettségiztem. Az eredményeim és családom ösztönzésére folytattam tovább a tanulást, először a Péter Rózsa Gimnázium jogi
asszisztensi képzésén, majd a Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán (ma már Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
igazgatásszervező szakon tanultam munka mellett. Kötelező gyakorlatomat a szabadegyházi Polgármesteri Hivatalban töltöttem.
Az a megtiszteltetés ért,
hogy 2015. május 4-étől
községünk hivatalában igazgatási ügyintézőként dolgozhatok. Örülök a lehetőségnek, hogy szakmámban
helyezkedhettem el. Biztos
vagyok benne, hogy feletteseimtől és kollégáimtól
sokat tudok majd tanulni.
Igyekszem tudásommal segíteni a lakosok ügyeinek
intézését.
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A KINCSEM
ÓVODA HÍREI
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb ünnepe, ugyanakkor a tavasz
eljövetelének köszöntése is. A feltámadás,
az újjászületés ünnepe: a keresztény egyház
ilyenkor emlékezik meg Jézus feltámadásáról, a természet újjáéledéséről. Egyházi
és családi ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és hagyomány
kötődik.
Az ünnep két legnépszerűbb szokása a locsolás és a tojásfestés. A magyar nyelvterületen háromféle tojásdíszítés volt ismert:
méhviasszal írott, levélrátéttel (berzseléssel), karcolással díszített.
Mivel a mi óvodánk programja is hagyományőrző, népi hagyományokra épülő,
természetesen mi felnőttek is ünnepeltünk
a gyerekekkel együtt.
Csoportonként készültek a szebbnél-szebb
hímes tojások, ajándékok (papírnyuszik, bárányok, kiscsibék
és tojások), amikkel megajándékozták a gyerekek szüleiket,
a többi csoportot, barátaikat és
az óvoda dolgozóit is.
Különböző technikákkal (viasztechnikával, ragasztással, festéssel, berzseléssel) készültek
el az otthonról hozott tojások.
Sokat beszélgettünk az ünnepről. Tanultunk verseket, mondókákat, dalokat. Sőt a gyerekek nagy örömére, nyuszikat
és kiscsibéket is simogattunk.
A fiúk - mielőtt meglocsolták
a lányokat - locsolóverseket
mondtak, amiért a lányok
csokitojással vagy -nyuszival
kedveskedtek nekik.
Április 22-e a Föld napjának ünnepe. Alapgondolata az Egyesült Államokban élő, egyetemi
hallgató Dennis Hayes ötlete
volt. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, amelyen
mintegy 25 millió amerikai vett
részt, hogy felhívja a figyelmet
bolygónk romló környezeti állapotára, tiltakozzon a vizeket
szennyező hulladéklerakók,

a szennyező közúti közlekedés, a fajok
kiirtása, a természetes élőhelyek (erdők
pusztítása) eltűnése ellen.
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?” – hangzik a Föld napja
mozgalom egyik jelmondata. Hazánkban
is létrehozták a Föld Napja Alapítványt,
és 1990 óta itthon is egyre többen érzik
úgy, hogy legalább ezen a napon tenniük
kell valamit környezetük megmentéséért.
A mozgalomhoz óvodánk is csatlakozott,
így mi is minden évben megünnepeljük a
Föld napját, a gyerekekkel közösen. A tevékenységek egy héten keresztül a környezet- és természetvédelemhez kapcsolódtak.
Kirándulások, séták alkalmával ismerkedtünk az élő természettel. Nagyítón keresztül
vizsgáltuk a füvet, a fák kérgét, bogarakat,
leveleket, virágok szirmait, a homokot, köveket és még sok-sok mindent, a minket
körülvevő világból.
Veteményeztünk az ovi kiskertjében, ültettünk virágmagokat balkonládákba. Köny-

vekből, képekről, fotókról ismerkedtünk
tengerekkel, óceánokkal, folyókkal, földrészekkel, országokkal, növényekkel és állatokkal. A csoportunkban lévő Földgömbön
megkerestük ezeket a helyeket is, majd
kiszíneztük Földünk kicsinyített változatát.
A gyerekek által hozott könyvek nézegetése
közben beszélgettünk bolygónk veszélyeztetettségéről, a káros környezeti hatásokról.
Az óvoda környékén, udvarán szemétgyűjtést szerveztünk. Az elkészült gyermekmunkák folyamatosan díszítették a csoportszobákat és a folyosót. Megpróbáltuk ezzel
is felhívni a gyerekek és a szülők figyelmét
erre a fontos napra. Bízunk benne, hogy mi,
pedagógusok is hozzájárultunk az egész
heti tevékenységeinkkel ahhoz, hogy gyermekeink majd olyan felnőttekké válnak,
akik jobban óvják gyönyörű bolygónkat,
környezetüket.
Tóthné Stefán Éva
óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
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A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Újból a szokásos módon kell kezdenem beszámolónkat, ugyanis
ebben a hónapban sem tétlenkedtek a gyerekek és tanáraik. Számos
verseny és egyéb rendezvény tarkította a mindennapokat a Kossuth
Lajos Általános Iskolában.
A különleges ásványokat és kagylókat gyűjtő Farkas István sok éve
visszatérő vendége iskolánknak. Minden év tavaszán eljön hozzánk
feleségével, és az állandó gyűjteménybe mindig csempésznek valami
újdonságot is. A gyerekek pedig évről évre nagy izgalommal várják
ezt a két napot, amikor István bácsi egy-egy tanítási órában előadást
tart nekik, majd mindenki beszerezheti legkedvesebb ásványait,
kagylóit, csigáit vagy az ezekből készült ékszereket.
Évek óta hagyomány az is, hogy József Attila születésnapjához
közel megrendezik a szavalóversenyt. A sort idén a felsősök kezdték. Április 10-én, pénteken 11-en mondták el kedvenc versüket
a Művelődési Házban. Sok szép verset hallhattunk a gyerekek
előadásában, így a legjobb szavaló kiválasztása nem volt egyszerű
feladat. Végül megszületett a döntés: I. helyezett: Sztupa Máté
(6.o. - Petőfi Sándor: Pató Pál úr). II. helyezett: Fischer Karen
(5.o. - Radnóti Miklós: Alkonyi elégia). III. helyezett: Nady Leila
(5.o. - Tóth Árpád: Áprilisi capriccio). Április 14-én, kedden az
alsó tagozatos versenyre már több volt a jelentkező. Itt már 23-an
szavaltak, és nagy öröm volt látni, hallgatni a szépen szavaló gyerekeket. Nem volt könnyű kiválasztani közülük sem a legjobbakat,
hiszen mindegyikük nagyon ügyes volt. Végül az alábbiak szerint
alakult a döntés: I. Druhapolcsik János (2.a. - Kovács Barbara: A
csacsi), II. Ullmann Dániel (3.o. - Petőfi Sándor: Nemzeti dal),
III. Dózsa Csaba (4.a - József Attila: Mama) és Böhm Benjamin
(2.b. - József Attila: Altató) Gratulálunk minden résztvevőnek!
Április 11-én Pécsett rendezték meg a gyermek kempo országos
bajnokságot. A versenyen iskolánkból két tanuló indult. Veres
Dávid több első helyezéssel gazdagította éremgyűjteményét, míg
Fekete Fanni a lányok mezőnyében ért el kiemelkedő eredményt.
Fekete Fanni eredménye: földharc - 1. helyezés, formagyakorlat - 3. helyezés. Veres Dávid eredménye: földharc - 1. helyezés,
formagyakorlat - 1. helyezés, önvédelem - 1. helyezés, 3 pontos
küzdelem - 1. helyezés. Az ifjú bajnokokat Koncz Gábor és Kordás
István edzők készítették fel. Gratulálunk az elért eredményekhez!

Április 15-én az ötödik és hatodik osztályból 17 fő vett részt az
Országos Széchényi Könyvtárban egy múzeumpedagógiai foglal-

kozáson. A „Kacattörténelem” c. foglalkozás keretében a gyerekek
a nemzeti könyvtárunk Kisnyomtatvány Tárának anyagával ismerkedtek, és az ott található dokumentumok segítségével keresték a
választ arra, milyen volt az élet a régi Magyarországon. A gyűjtemény anyagát nemcsak megnézni, hanem kézbe venni is szabad
volt. Kézről kézre jártak például plakátok, meghívók, kiáltványok,
táncrendek, katalógusok. A legizgalmasabb talán az volt, hogy kézbe
vehették az eredeti, 1848. március 15-én kinyomtatott Nemzeti
dalt és a 12 pontot. A foglalkozás végén mindenki kipróbálhatta
magát plakátkészítésben. Zárásként megtekintették az Országos
Széchényi Könyvtárat, melynek bemutatása a sok rávezető kérdésnek köszönhetően nagyon élvezetes volt. E hasznos kirándulást
Gálné Gmeling Mónika tanárnő szervezte.

Április 17-én került megrendezésre a Chernel István természettudományi vetélkedő megyei döntője az agárdi Chernel István Általános
Iskola és Gimnázium Chernel- hetének záró programjaként. 50
tanuló versenyzett 2 korosztályban. Iskolánkat az első fordulóból
bejutott 8 tanulónk –Imrei Máté, Fekete Milán, Sztupa Máté,
Fülöp Csaba, Kolonics Gergő, Németh Mihály, Polgár Kyra és
Göblyös Bálint képviselte. A kirándulással összekötött vetélkedőn
legjobb eredményünket az 5-6. osztályosoknál Sztupa Máté érte el,
2. helyezett lett. A 7-8. osztályosok között Kolonics Gergő a szintén
előkelő 5. helyen végzett. A versenyre a gyerekeket Bozainé Szeip
Krisztina tanárnő készítette fel. Gratulálunk!

Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
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Szabad 1 Lap

A TAVASZ LEGSZEBB OSZTÁLYTERME

Április utolsó napjaiban nagy összefogást
tapasztalhatott mindenki, aki a legnépszerűbb közösségi oldal tagja. Iskolánk diákjai
egy versenyen vettek részt, melyet sikerült
is megnyerniük. A részletekről Kolonics
Zsuzsanna mesélt nekünk, aki nevezett
erre a gyerekekkel.
„Az MW Iskolabútor felhívását – melyben
a „Tavasz legszebb osztályát” keresték, a
tankerületből küldték el az iskolákba, iskolatitkárunk pedig továbbította a tankerületi
levelet minden kollégának. A versenyfelhívás
a Facebookon is megjelent. Gondoltam, ráfér
a teremre egy kis csinosítás, színesítés a zord
téli hónapok után, a gyerekek pedig mindig
örülnek egy kis kézműveskedésnek. Ötleteket gyűjtöttem, sablonokat készítettünk,
és már el is kezdődött a munka. Amikor
elkészültünk, néhány jó minőségű fényképet kellett készíteni, és beküldeni az MW
Iskolabútor e-mail címére. Még aznap meg
is jelentek a képek a cég közösségi oldalán.
Innentől már lehetett is szavazni, ami abból
állt, hogy a feltöltött képekből álló albumot kellett kedvelni az oldalon. Kezdetben
megosztásokkal hívtuk fel az ismerősök,
szabadegyházi lakosok figyelmét a játékra, s
próbáltuk szavazásra bíztatni őket. Az ország
számos részéből pályáztak a nyereményre,
városi iskolák osztályaival versengtünk. A
nyeremény, amit az MW Iskolabútor felajánlott, egy 200x100 cm nagyságú kerámia
krétás tábla volt. Bevallom, eleinte magam
sem hittem, hogy ilyen nagyszámú szavazatot tudunk gyűjteni. A verseny akkor fordult
igazán komolyra, amikor átvettük a vezetést
az induló osztályok közül. Két intézmény,
Szabadegyháza és Sárbogárd iskolája nagyon elhúzott a mezőnytől, s ekkor már
hittük, hogy megnyerhető ez a játék. Nem
kis munka volt szervezni a szavazatgyűjtést;
minden nap figyelni kellett a szavazatok
alakulását, plakátoztunk, különböző fóru-

mokon próbáltunk szavazatokat gyűjteni. A
verseny igazán akkor vált izgalmassá, amikor
az utolsó napon, április 30-án reggel, Sárbogárd 4 szavazatra megközelített minket.
Úgy látszott, minden elveszik. Arra lehetett
számítani, hogy kisvárosként nagyobb tömeget tudnak mozgósítani. Legközelebbi
segítőim azonban végig kitartottak, utolsó
tartalékainkat felhasználva sikerült több
mint 200 szavazatnyi előnyre szert tenni, és
ezt éjfélig, a szavazás lezárásáig meg is tudtuk őrizni. Így sikerült megnyerni a „Tavasz
legszebb osztályterme” címet, s vele a nyereményt. Az MW Iskolabútor felajánlotta, hogy
amennyiben már rendelkezünk a kiírásban
szereplő kerámiatáblával, így választhatunk
az általuk gyártott iskolabútorok közül értékarányosan, amire szükségünk van. Így
nyereményünk egy 100x100 cm nagyságú
vonalas kerámiatábla (ami egy régi kopott,
fatábla helyére kerül majd a teremben), valamint egy kétszemélyes számítógépasztal
a teremben található két számítógépnek.

Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, szavazatát, amivel a
győzelemhez segítették a csoportomat. 2586
szavazat. Hihetetlen. Nagyon köszönjük, kimondhatatlanul hálásak vagyunk ezért az
összefogásért. Mert, bár a nyeremény a mienk
lesz, a győzelem mindenkié, aki részt vett
benne. Nem tudom ennyi embernek egyesével megköszönni amit tett. Sokakat nem is
ismerek. Összefogott az egész falu lakossága,
s azon túl is. Egriné Ambrus Andrea polgármester asszony azonnal az ügy mellé állt, s
mindvégig segített. Szeipné Dérfi Márta igazgató asszony, közintézmények dolgozói, vállalkozások és dolgozóik, kollégáim, tanulók,
egykori diákok, tanítványaim, szülők és ismerőseik, családom és barátaim, ismerőseim,
focisták, fiam osztályfőnöke és iskolatársai
mind segítettek szavazataikkal, megosztásaikkal. Nagyon sok szavazat érkezett más
településekről is. Iszkaszentgyörgy, Iváncsa,
Perkáta, Seregélyes, a járás települései, a tan-

kerület, korábbi kistérségünk települései,
az ország különböző pontjain élő emberek
szavaztak: Egertől Sopronig, Szeged, Pécs,
szombathelyi koleszos lányok és még ki tudja,
honnan nem kaptunk segítséget. De határon
túlról, Franciaországból, Németországból,
Angliából is voltak szavazóink. Több online
felület (Pázmánd, Velence, Dunaújváros)
a környékből segítette megosztásokkal a
szavazatok emelkedését. A Videoton Autóelektronika dolgozói, Alfások rajongói klubja, Kárpátia rajongók klubja, pedagógusok
online közösségei mind mellénk álltak. Ők
csak azok, akikről én tudok, mert vagy mi
szerveztük innen a szavazásukat, vagy jelezték
nekem. Bizonyosan sokan vannak, akikről
nem is tudok. Nekik is nagy-nagy köszönet
ismeretlenül is! Azt hiszem, a nyeremén�nyel együtt gyermekeink példát is kaptak
a Facebook előnyeinek kihasználására, és
példát összefogásból. Mert együtt minden
sikerülhet!!! Csak az tudja, mekkora munka
volt szervezni ezt a szavazást, aki benne volt,
és folyamatosan segített. Így külön köszönet
azoknak, akik nem adták fel az utolsó nap
sem, amikor Sárbogárd behozta a lemaradását, és úgy látszott, elveszítjük a nyereményt.
Ekkor volt szükség igazán a kitartó munkára.
Köszönet Páromnak, Wurst Ferencnek, aki
bár nem tősgyökeres szabadegyházi lakos,
mégis szívügyének érezte a szavazatgyűjtést. Édesanyámnak Kolonics Jánosnénak,
fiamnak Lengyel Jánosnak. Reziné Ballér
Tündének, Rezi Lászlónak, barátnőimne,k
Magdics Lászlóné Gabriellának, Bódás Mártának, kolléganőmnek, Lehóczkiné Orbán
Ágnesnek, Schmitsek Józsefné Eti óvónéninek, nagynénémnek Zétényi Margitnak.
Köszönöm, hogy mellénk álltak és biztattak, és nagyon sokat segítettek mindvégig a
verseny során, de a legutolsó pillanatban ők
voltak azok, akik egyesével gyűjtötték nekünk
a szavazatokat, s így megőrizhettük az első
helyet. Köszönet a GYEREKEKNEK is, akik
készítették a dekorációt, amivel megnyertük
ezt a címet! Nekik is nagy öröm lesz ez a sikerélmény, hiszen mindent megtesznek érte
egyébként is. Részt vettünk idén már szépíró
versenyen, a dekoráció is az ő keze munkájuk,
a következő két hétben pedig regionális magyar, matematika versenyre megyünk, illetve
egy történelmi versenyre. Nagy munka volt,
de megérte. Nagyon pozitív tapasztalás számomra ez a pár hét! Köszönet érte! Köszönet
a gyerkőcök nevében is MINDENKINEK!!!
Kolonics Zsuzsanna
gyógypedagógus

Szabad 1 Lap
A MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI

Gyári Egyenes vs. Falu Bikája
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Az idei Táncnapot kicsit rendhagyóan a bolondos időjárás miatt a Művelődési Házban
tartottuk meg. Az amatőr kispályás labdarúgótornán kitartott velünk a jó idő, így a szabadtéri programok után délután kezdődhettek
a színpadi programok. Aki nem fázott kinn,
az kipróbálhatta a slackline-t az udvaron.

A bemutatójukban láthattunk gyermek
hip-hop bemutatót és legfőbb profiljukat,
az akrobatikus rock and rollt. Pörgős zene,
mosolygós gyerekek és csodás összhang ez jellemezte fellépésüket. Szeptembertől
akrobatikus rock and roll oktatás is indul
a Művelődési Ház szervezésében.

Az első fellépő az N-Joy Sport- és táncegyesület volt, akik akrobatikus rúdtánc bemutatójukkal eloszlatták azt a tévképzetet, hogy a
rúdtánc csakis az erotikáról szól. Ez a mozgásforma a nőiesség kihangsúlyozását és a női
kecsességet emeli ki. A táncstúdió Székesfehérváron működik, és nemcsak rúdtánc-oktatással foglalkoznak, hanem egyéb kardió
és karcsúsító mozgásformákat is oktatnak.

A felnőtt korosztály nagy része a Kozmix
zenéire nőtt fel, és a Kozmix a Házban
daluk sok más dal mellett mindenkinek
ismerősen cseng.

A helyi fellépők közül a nemrég alakult Seelah hastánccsoport lépett színpadra, akik
másfél hónapja álltak össze, ez volt az első
fellépésük. Izgalomnak nyoma sem volt. A
csoport vezetője Kreisz Csaba.
Szintén helyi fellépőink közül a Black Angels hip-hop csoportot láthatták a nézők,
akik mesterien kidolgozott koreográfiáikkal egyre több helyen érnek el igen nívós
eredményeket a hip-hop műfajában.
Bozsoki Anka neve sem ismeretlen a településen, ő már másfél éve foglalkozik
hastáncoktatással az egészen kicsiktől a
felnőttekig. A Táncnapon mind a négy csoportja bemutatkozott. A csoportok több
versenyen is részt vettek, a legutóbbi Connector Táncfesztiválon több aranyéremmel
is gazdagodtak, fellépéseikkel az ország több
pontján is színesítették a fellépők sorát.
A Táncnap nem titkolt célja, hogy új mozgásformákat tudjunk bemutatni a helyieknek
és a tánc szerelmeseinek. Szeptembertől új
foglalkozásokkal kívánjuk bővíteni a Művelődési Ház programkínálatát, ezen megfontolásból lépett fel Vidó Judit balettoktató
haladó csoportja, akik jazzbalett bemutatóval ismertették ezt az igazán kecses táncot.
A mozgás és a sport nagyon fontos szerepet
tölt be életünkben. Mi sem lehet szórakoztatóbb annál, mint amikor táncolva
tudunk megszabadulni a felesleges kilóktól.
A Zumba egy olyan táncos aerobic, amelyben nincs szükség nagy elhatározásra, ha
valaki szeretné jobb formába hozni magát.
Táncolva egyszerűen és mosolygósan lehet
elérni a kívánt eredményt. Ezt a Házban
működő csoport be is bizonyította.
A B-COOL Dance SE tagjai olyan lelkes
fiatalok és felnőttek, akik szívvel-lélekkel csinálják azt, amit igazán szeretnek.

Horváth Tamás és Raul, a népszerű páros
inkább a fiatal korosztály nagy kedvence,
bár dalaikkal mindenki találkozhat a népszerű rádiók adóin, hiszen nagy sikerre
tettek szert az elmúlt években.
A teltházas koncertek után igazi retródiszkóban mulathatott mindenki.
Bár az idő nem volt kegyes hozzánk, a teltházas programok és a jó hangulat felejthetetlen élmény volt mindenkinek.
Az Amatőr Kispályás Labdarúgótorna
eredményei:
I. Gyári Egyenes csapata
II. Falu Bikája
III. Bad Boys
Gólkirály: Horváth Tamás.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak,
akik segítségével a kispályás foci nem jöhetett volna létre: a Sportkörtől Vida Tamásnak a lebonyolításért, Szegi Ferenc
képviselő úrnak és Gódány Zoltánnak a
bírói feladatok ellátásáért, Pinke Ildikónak
az öltöző rendelkezésére bocsátásában és a
rendezésben. Köszönet Kónya Krisztiánnak
és Dóka Martinnak a körmérkőzések ös�szeállításában és a lebonyolításban.
Akik kedvet kaptak a táncoláshoz, íme a
Művelődési Ház táncos programjai:
• Hastáncoktatás Bozsoki Ankával hétfőn és
csütörtökön 16 órától
• Hastáncoktatás Kreisz Csabával kedden 17
órától
• Hip-Hop oktatás Horváth Gabriellel hétfőn
és pénteken 17 órától
• Zumba Nagyné Hibácska Ibolyával csütörtökönként 18.30 órától
• Néptáncoktatás Sebek Zoltánnal péntekenként
14 órától
Új foglalkozások szeptembertől, melyekre
várjuk a jelentkezéseket személyesen a Művelődési Házban vagy a Facebook oldalunkon:
• Ovis balettoktatás Vidó Judittal
• Akrobatikus rock and roll a B-Cool Dance
SE szervezésében Horváth Gabriel oktatóval.

Vajda Viktória
a Művelődési Ház vezetője
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Szabad 1 Lap

A KINIZSI SC
HÍREI
A 21. fordulóban Kálozt fogadta csapatunk. A
tabella közepén álló két együttes a mérkőzés
első felében még szinte egyenlő esélyekkel
küzdött.
A 9. percben a vendégek 18 méterről szabadrúgást végezhettek, amit Zámbó hatalmas bravúrral, lábbal védett. Egy perc múlva
már a kálozi kapu forgott veszélyben. Rapai
egy Tóthtól kapott labdát lőtt egyből kapura
s most Takács mutatta be kapustudását. A
22. percben Pál lövése centikkel kerülte el a
kapufát. A 39. percben 20 méterről, a hazaiak szabadrúgását Szaniszló csavarta a jobb
felső felé, de a vendégkapus kitornázta. Két
perc múlva ismét a hazaiak veszélyeztettek.
Egy jobb oldali beadást Vida centikkel fejelte
a kapu fölé. A 47. percben az újonnan beállt
Schneider indította Baranyait, aki 10 méterről, kissé kisodródva az oldalhálóba lőtt. A 61.
percben Vida nagy bedobását Szalai fejelte
kapura. Egy védőt érintve a kapufa mentett.
Az ezt követő szögletet Rapai pontosan adta
be, s Vizi magabiztosan fejelte a jobb felsőbe. 1-0 A 69. percben Vida szinte a felezőtől
cselezte be magát az alapvonalig. Laposan
visszapasszolt labdáját Bozai nagy nyugalommal, egyből a kapuba belsőzte. 2-0 A 79. percben Rapai 10 méterről a bal kapufát találta el.
A 82. percben Vida, két csel után ugratta ki
Tóthot aki laposan a hosszúba bombázott. 3-0
A 82. perc még szépítési lehetőséget hozott
a vendégeknek. Egy balról beadott szögletet
Baranyai tiszta helyzetből a kapu fölé fejelte.
Sorozatban negyedszer győzött Bozai legénysége és a hetedik helyre jött fel a tabellán.
Április 12-én Nagykarácsony fogadta a Kinizsit. A 13. helyen álló csapat ellen esélyesként
játszhattunk. Nagy lendülettel kezdtünk s a
3. percben szabadrúgáshoz jutottunk kb. 40
méterre a kaputól. Szaniszló állt a labda mögé
és lövésébe a kapus csak beleérni tudott, de
menteni nem. 0-1 A 17. percben kb. 20 méterről rúghattunk ismét büntetőt. Szaniszló
lövését a ‚venyimi kapus nagy bravúrral védte.
Két perc múlva Hippeller cselezte be magát a
tizenhat és felesen belülre de lövése centikkel
a kapu mellé talált. A 21. percben egy jobb
oldali beadást, a jó formában levő Szaniszló
kapásból, fordulásból lőtte be a nagyvenyimi kapuba. 0-2 A 29. percben a hazai Kovács
lövése a kapufát érintve szállt a kapu fölé. A
33. percben 25 méterről előbb Vida szabadrúgását, majd két perc múlva pár méterrel távolabbról Szaniszló lövését a hazaiak kapusa
nagy bravúrral védte. A félidő lefújása előtt
egy perccel Rapai kitűnő indításával Vida az
öt és felesig cselezte be magát, de lövését védte
a kapus.

A második félidő 3. percében egy kapu előtti kavarodásnál Zámbónak kellett bemutatni
kapustudását. Az 50. percben Vizi az alapvonalról visszapasszolt Szaniszló elé, aki 2
méterről a kapufát találta el. A 68. percben
Hippeller a tizenhat és felesen belül jó labdát
kapott és egy csel után a bal alsóba lőtte harmadik gólunkat. 0-3
Az utolsó előtti percben Vida Hosszú indításával Tóth futott el a jobb szélen és lőtte ki a
hosszú sarkot. 0-4 A 90. percben Bartos futotta le a védőket a bal oldalon, s beadását Tóth
középről befejelte, 0-5-re alakítva a végeredményt.
Április 18-án a tabella második helyezettjét,
Nagylókot fogadtuk. Az egymás követő öt
meccset megnyerő Kinizsi jó esélyekkel léphetett pályára a tabella második helyén álló
Nagylók ellen is. Már a 14. percben megszereztük első gólunkat. Vida ugratta ki Hippellét, aki 10 méterről nagy gólt lőtt. 1-0 Két
perccel később már a szabadegyházi kapu forgott veszélyben. Erős 16 méterről leadott lövése centikkel kerülte el a jobb kapufát. A 28.
percben tizennyolc méterre a kaputól szabadrúgást végezhettek a ‚lókiak. A jól helyezett
lövést Zámbó hatalmas bravúrral védte. A 45.
percben Szaniszló jó passzt adott Hippellének
és a csatár most sem hibázott. Bár kisodródott
a bal oldalon, de szép gólt lőtt a hosszúba. 2-0
A második félidő középkezdése után Vida 20
méterre a kaputól lövésre szánta magát. A bal
felsőbe tartó labdát Szloboda kitornázta. Két
perc múlva, egy szöglet után Kosaras fejesét
szinte ugyanonnan tolta szögletre a ‚lókiak
kapusa. Az 52. percben a Kinizsi labdát veszített. Szabó kb. 10 méterig „begyalogolt” vele
és berúgta a vendégek szépítő gólját. 2-1 Két
perc múlva a kapura törő Vidát csak felrúgni
tudták büntetőn belül. A megítélt tizenegyest
Szaniszló végezte el, de a kapus mentett. A 72.
percben Sági, két védőt lefutva a belső kapufát
találta el. A kipattanó éppen a kapus kezébe
jött vissza. A 80. percben Bozai hosszú labdával ugratta ki Vidát, aki a védőket lefutotta és
a kapust háromszor kicselezve lőtte be a hazaiak harmadik gólját. 3-1
A következő héten április 26-án a Lepsényi
MASITA SK fogadta a Kinizsit.
Rosszul indult a mérkőzés, hisz a 7. percben
Bartos, kapu előtti kezezéséért a hazaiak
tizenegyest rúghattak. A büntetőt Sütő biztosan rúgta a kapuba. 1-0 Négy perc múlva
Sági ment el a jobb oldalon egészen a tizenhat és felesen belülre, ahol csak felrúgni tudták. Most Tóth állhatott a tizenegyes pontnál
a labda mögé és góljával egyenlítettünk. 1-1
Hosszú időn keresztül a két tizenhat és feles
között folyt a küzdelem. A 37. percben Szaniszló szabadrúgása ment kapu fölé, két perc
múlva pedig Vizi fejese ment alig mellé. A 43.
percben szögletet rúghattunk jobbról. Vizi
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felhőfejesével most nem hibázott. 1-2
Az 50. percben jobb oldali éles lövést Zámbó
hatalmas bravúrral öklözte ki. A 77. percben
Bozai 5 méterről lőhetett, de a gyenge lövést
a kapus védte. A 79. percben egy 20 méterről
lőtt szabadrúgást ismét Zámbó védte. A 81.
percben Nagy ugrott ki a védők mellett, de
ellőtte a labdát a kapu előtt.
Ismét a miénk a 3 pont és tartani tudtuk 6.
helyezésünket.
Április 28-án a Magyar Kupa 5. fordulójában
a Megyei I. osztályú Martonvásár volt a Kinizsi ellenfele.
Bár a játék képe nem tükrözte a végeredményt, de csapatunk 1-4-es vereséget szenvedett.

Rapai, Kiss, Szalai

Áprilisban 3 alkalommal került megrendezésre Bozsik torna. Ilyenkor mindig díjazzák
a legjobban teljesítő gyerekeket, akiket az
edzők javaslata alapján választanak ki. Az első
alkalom április 12-én volt, amikor az U11 és
U13-as korosztály lépett pályára. A rendezők
az alábbiak szerint értékelték a napot: „Örömmel láttam, hogy az őszi tornákhoz képest folyamatosabbá vált a játék. Jobban figyeltetek
egymásra, érezhető volt a csapatokon belüli
összhang. A technikai felkészültségeteken
azonban van még mit javítani. Gyakoroljatok
sokat!” Végül díjazott lett ekkor Erdélyi Marcell az U11-es korosztályból és Búza Balázs
az U13-asból.

Április 19-én a következő értékelés hangzott
el: „Az U9-es korosztály csapatainál egyértelműen látszik a fejlődés! A csapatok többségénél folyamatos, kombinatív játék figyelhető
meg, de gratulálok a kisebbeknek is! Nagyon
igyekeztek!” Utóbbiaknál Poós János, míg
előbbieknél Bolla Bence és Jakab Lajos részesült oklevélben.

TERMÉSZETJÁRÓ
SZAKOSZTÁLY A
BALATONNÁL

kevesek, de a végére még egy kicsit több
lett. Az első lehetőség a kiszállásra 8 km
után volt, amikor is Alsóörsnél az 50 főből 10-en döntöttek úgy, nem folytatják
a túrát. A szervezésnek köszönhetően
azonban ők sem maradtak ki semmiből.
Ezen a szakaszon is szép tájak voltak 200
méter emelkedővel, valamint a Csere-hegyi kilátóval, ahonnan csodálatos látvány
fogadott minket. A csapat nagy része pedig folytatta a túrát a második szakasszal,
ahol szintén be volt tervezve egy kilátó.
Név szerint az Endrődi Sándor kilátó,
melyet még 1972-ben építettek fából.
Pechünkre ez épp felújítás alatt volt, így
körbenézni ugyan nem tudtunk, de egy
jót pihentünk a kilátó tövében. Ezután
már a legtöbben nem folytattuk a túrát.
Csopakon néhány ember kivételével felszálltunk a buszra és a nap további részét
a Balatonfüredi Tagore sétányon és környékén töltöttük pihenéssel. A tucatnyi
kitartó túrázó végül a 22 km megtétele
után csatlakozott hozzánk, majd indultunk haza az esti órákban.

A Kinizsi Sportklub Természetjáró szakosztálya évek óta szervez túrákat az ország
különböző pontjaira. Idei első túrájukat a
Balatonhoz szervezték, melynek mottója
az „Almáditól Füredig, kilátókon át” volt.
A tervezett útvonalak 6, 12 és 20 km-esek
voltak, melyek önmagukban sem voltak

Vizi fejesgólja
Sági Gábor
elnök, Kinizsi Sc
Most pedig ejtsünk néhány szót az alsóbb korosztályokról. Ifi csapatunk a tavaszi szezont
a 11. helyről kezdte. Áprilisban az alábbiak
szerint alakultak a meccsek. Április 4-én itthon játszottak Káloz ellen. Ekkor egy 4-4-es
döntetlen eredmény született. 12-én Nagykarácsonyba látogattak a fiúk, ahol sajnos nem
sikerült gólt szerezniük, viszont 10-et kaptak. 18-án, hazai pályán már fordított volt a
helyzet: 9-2-re megverték Nagylók csapatát.
26-án, Lajoskomáromban 12-1-es vereséget
szenvedtek. Jelenleg a tabella 13. helyén áll ifi
csapatunk 16 ponttal.
Az U15-ös korosztálynak 2 mérkőzése volt
ebben a hónapban. 5-én, Adony csapatát fogadtuk, akik ellen 7-0-ás győzelmet arattunk.
19-én pedig a listavezető baracsiak bizonyultak jobbnak. Az eredmény ekkor 1-5 lett.

Április 26-án újra a nagyobbak léptek pályára.
„Szinte minden csapatnál megfigyelhető volt
a törekvés a kombinatív játékra, a technikai
hiányosságok miatt viszont sokszor elakadt
a támadás, ebben még van hová fejlődnünk,
fiúk, akárcsak a labdaérzékben és a koncent-

TRAKTORHÚZÓ VERSENY SÁROSDON
Május 1-jén rendezték meg az első megyei Traktorhúzó versenyt Sárosdon.
A környező településekről is érkeztek
versenyzők: Sárbogárd, Dég, Igar. Szabadegyházát Debreceni István, Vas Gá-

bor és Zámbó Péter képviselték.
A verseny folyamán ülve kellett egy 8 tonnás traktort elhúzni. Nem volt egyszerű
feladat, de a fiúk derekasan helyt álltak.
Zámbó Péter 3. helyezést ért el, Debreceni

-9-

ráció képesség terén, amely a dekázó verseny
eredményeiben is mérhető. A lelkesedés viszont töretlen, ez a lényeg!” - írta Dudás Péter a Bozsik Dunaújvárosi Alközpontjának
facebook oldalán. A 11 évesek között díjazott
lett: Ullmann Dániel és Kovács Bence. Bence
a dekázó verseny győztese lett. Eredménye 48
pattogtatás leejtés nélkül. A 13 éveseknél díjazott lett Búza Balázs, valamint Sebők Krisztián, aki a 4. legjobb dekázó volt. Gratulálunk
minden kis játékosnak és további sok sikert
kívánunk!
Marczi-Csicskovics Anikó

A szakosztály egyébként „újkori” fennállásának 10. évfordulóját ünnepli ebben az
évben. Korábban is szerveztek már túrákat Szabadegyházán, de ez néhány évre
megszakadt, majd 2005-ben újjászerveződtek és azóta is töretlen sikerrel rendezik meg az évi 5-6 túrájukat az ország
különböző részeibe, sőt, idén ha minden
jól megy, Erdélybe is kilátogatnak majd a
nyár folyamán.
Marczi-Csicskovics Anikó

István 5. és Vas Gábor 7. helyen végzett.
Mindhárom fiatal Strong Man versenyekre jár, és igyekeznek a legjobb eredményeket elérni, amit most is bebizonyítottak. További sok sikert nekik!
Baranyai Zsuzsanna
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területe harminc négyzetméter, több mint
50 különböző típusú és fajtájú trópusi és
szubtrópusi növénnyel.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

VIRÁGOS
KIRÁNDULÁS
Május 2-án, szombaton kora reggel tele
busszal indultunk útnak a szlovéniai Dobronakba, hogy megnézzük a Trópusi kert és
orchideaparkot. Ott idegenvezető fogadott
minket, aki körbevezetett a két részből álló
kiállításon. A Dobronakon levő TRÓPUSI
KERT by Ocean Orchids 2012 nyarától már
1500 négyzetméter területen fekszik. Jelenleg több mint 300 különböző trópusi és
szubtrópusi dísz- és haszonnövényt láthatunk. Minden időszakban található valami
új trópusi gyümölcs, gyönyörű virág vagy
valami különlegesség. A legkülönlegesebb
újdonság a kertben: forradalmi és technológiai legmodernebb zöld fal (élő fal) vagyis
„green wall”, mely Szlovéniában készült és a
legnagyobb Szlovéniában. Hat méter magas,

A túra során felfedeztünk érdekes növényeket, úgymint ananász, bors, papaya, banán,
vanília, de még az éppen érő gyönyörű piros
bogyós kávébokrot is megnézhettük. Soksok érdekességet megtudtunk az egy óra
alatt. Számomra például az volt a legmeglepőbb, hogy a vanília is egy orchideafajta,
amit úgy szaporítanak, hogy a nagyon rövid
szaporítási időben - mely 2 óra és 2 nap között van -, a méhecskéket egyesével teszik
rá a virágra, hogy az beporozza őket. (Most
már tudom, miért ilyen drága a vaníliarúd.
) A túra végén mindenki kedvére válogathatott a szebbnél szebb orchideák közül,
melyeket meg lehetett vásárolni.
A következő állomásunk pedig már a Jeli
arborétum volt, ahol megnézhettük a népszerű rododendron virágzást. Sokat hallot-

tam már erről korábban is, mesélték, hogy
milyen szép, de kedves Olvasók, ha tehetik,
nézzék meg Önök is élőben. Sajnos a képek
sem tükrözik azt a látványt, ami élőben a
szemünk elé tárult. Rengeteg bokor még
bimbóval tele várja a napsugarakat, de sok
már teljes pompájában díszeleg. Ez a hónap, a május a rododendronok virágzásának
hava, ami mellett természetesen számos különleges fafaj és egyéb növény is megtalálható a kertben. Épült egy kilátó is, ahonnan
a magasból is vethetnek egy pillantást az arborétumra, de nem szabad kihagyni a „Hétforrás”-t sem, mely a kert mélyén csordogál
jéghideg, tiszta vizével.
A kirándulók nevében köszönöm Egriné
Ambrus Andreának, hogy megszervezte ezt
a virágos kirándulást, örömet szerezve ezzel
sokunk számára.
Marczi-Csicskovics Anikó

Baba masszázs
Falugazdász ügyfélfogadás
Hastánc (kezdő)
Hip-Hop
Gymstick edzés

Csütörtök:
14:00
16:30-18:00
16:45-18:00
18:00-20:00
18:30-19:30

Nyugdíjas klub (2 hetente)
Okosító torna gyerekeknek
Hastánc haladó
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
Zumba

Kedd:
9:00-13:00
14:00- 15:30
15:00-17:00
16:30-18:00

Szülés-felkészítő
Színjátszó foglalkozás
Baba-mama klub
Okosító torna gyerekeknek

Péntek:
14:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:00
18:00-20:00

Néptánc
Színjátszó foglalkozás
Hip-hop
Kempo

Szerda:
17:00-18:00
18:00-20:00

Hip-hop
Kempo

Hétfő:
10:00-11:00
13:00-15:00
16:45-17:45
16:30-18:00
18:00-19:30

További programjaink:
Május 16. 14:00-tól
„Manótér”

És hogy Önök is részesüljenek a csodában, íme néhány kép a kirándulásról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Szabadegyháza Község Önkormányzata pályázatot ír ki

Művelődési Ház vezető
álláshely betöltésére.

Az álláshely betölthető június 1-jétől.
Részletek honlapunkon.
Érdeklődni: 06/30/638-42-49
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
Szociális ügyintéző
Dér Virág: 06-30/66-00-156
der.virag@szabadegyhaza.hu

Teleház:
06-25/521-590
thaz@szabadegyhaza.hu

Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com

Szabad1 Tv
06-25/478-250, 06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com

Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József
06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától

Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/521-591
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu

Orvosi rendelő
Dr. Varga Norman
06-25/478-605, 06-30/638-4247
Ügyeleti időben
(hétvégén és munkanapokon 16 órától másnap reggel 7 óráig) az ügyelet
a Kulcsi Kistérségi Központban van.
06 25/509-060

Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098

Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
ovoda@szabadegyhaza.hu

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Szerkesztő: Marczi-Csicskovics Anikó
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

Családsegítő Szolgálat
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba 30-413-8355

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

impresszum
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Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPAL
teljes körű ügyintézés

Szabadegyháza, Szabadság tér 8.
(virágbolt)
Tel.: 06/30/962-17-64; 06/25/271-080
Szállítási ügyelet:
06/25/271-080; 507-720;
272-520; 06/30/962-17-64

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal
20000 Ft + ÁFA
Fél oldal
10000 Ft + ÁFA
1/4 oldal
5000 Ft + ÁFA
1/8 oldal
2500 Ft + ÁFA
Apróhirdetés 50 Ft/ szó + ÁFA

2015. május 16-17.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
0620-9749-065
2015. május 23-25.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.
0630-6393-977
2015. május 30-31.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30
0630-9939-404

12 hónapon át hirdetők

ISSN 20626444

2 hónap kedvezményt

Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

kapnak!

Élelmiszerlánc Felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168
számú telefonon érhető el.
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SZABADEGYHÁZÁN IS! Részletek szórólapokon!

