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2015. június Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

KÜLÖNDÍJ A KIHÍVÁS NAPJÁN
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából,
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében
döntik el, melyikük városa a sportosabb. A
verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan végeznek aktív
testmozgást legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte
Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben
Magyarországra is megérkezett. Hazánkban
eddig összesen 1590 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak
és városok lakói egyetlen nap alatt több, mint
3 millió negyedórás testmozgást végeztek.

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet
teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért támogatják olimpikonjaink,
sportkiválóságaink is személyes részvételükkel
ezt az országos eseményt.
Mindezek fényében zajlott le falunkban is ez
az élményekben gazdag nap. Volt reggeli torna,
kerékpáros túra, babakocsis séta a kastélyhoz,
valamint a tánccsoportok is próbálták bevonni
egymást és a lakosokat a mozgásba.
A nap zárásaként a szervezők mindenkit vendégül láttak a falukemencénél egy szelet pizzára és egy kis pogácsázásra, Akik szerencsések
voltak még ajándékot is kaptak.

A legnagyobb öröm azonban csak a következő héten ért bennünket. A Kihívás Napján
részt vevő települések közül az 1500-3000 fő
lakosságszámú települések kategóriájában
SZABADEGYHÁZA település KÜLÖNDÍJAT
kapott. A különdíj: 50 ezer Ft értékű sportszerés ajándékutalvány volt, melyet ünnepélyes
keretek között Czene Attila adott át május
28-án, csütörtökön Budapesten, a Művészetek
Palotájában.
A szervezők köszönik minden résztvevőnek,
hogy hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!
Folytatás jövőre!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

sére is sor került, melyen az
alábbiak hangzottak el:

A májusi hónap igen eseménydús volt az önkormányzat és a
település életében.

Tárgyaltunk a családi napközi
indításáról. Igény merült fel
néhány szülő részéről családi
napközi beindítására. Az igényfelmérés megtörtént, összesen
két gyermek szülei nem tudják
megoldani a gyermek elhelyezését annak 2,5 éves koráig.
A családi napköziben három
főt kell alkalmaznia az önkormányzatnak. Két gyermek miatt
nem célszerű ekkora terhet

Május 20-án a Kihívás Napja
mozgatta meg a település apraja-nagyját. Igyekeztünk minden
korosztálynak izgalmas, érdekes
és testhez álló programokat
kitalálni. A legnépszerűbbek
minden bizonnyal a kerékpáros
rendezvények voltak, de sokan
voltak kíváncsiak – gyalog,
kerékpárral vagy babakocsival
– a kastélyra és az alatta húzódó
pincére is. Az esti zenés, táncos,
sportos programok az időpontból adódóan már sokkal több
résztvevőt, nézőt vonzottak,
hiszen munkanap lévén sokan
csak kora este tudtak csatlakozni
hozzánk. A napot közös kemencézés és az eredményhirdetés,
ajándékok kisorsolása zárta.
Mintha éreztük volna, hogy
mikor kell befejezni és összecsomagolni, ugyanis alighogy
elfogytak a sütemények és az
ajándékok, feltámadt a szél,
lehűlt a levegő…
Az idő mindvégig kitartott a Kihívás Napja programjai mellett.
Szabadegyháza hosszú idő után
idén újra csatlakozott a Kihívás
Napjához, amikor nemcsak az
iskola, hanem az egész település, az intézmények, társadalmi
szervezetek és magánszemélyek is lelkesen csatlakoztak a
„kemény maghoz”. Voltak, akik
– nem kímélve a fáradságot -,
hátrahagyva főzést, takarítást,
egyéb házimunkát, egész nap
végigkísértek bennünket… és
eláruljuk, ámultunk a kitartásukon, a lelkesedésükön… Most
név szerint nem szeretnék kiemelni senkit, a fényképek úgyis
árulkodnak, kik a legaktívabb
„kihívók”.
A szerencse a központi programok eredményhirdetésén is
mellénk állt, ugyanis a hasonló
nagyságú települések kategóriá-

jában Szabadegyháza különdíjat
kapott, 50 ezer forint értékű
sportszer-, ajándékutalvánnyal
lett gazdagabb a falu.
Összegezve tehát egy jó hangulatú, pozitív napot tudhatunk
magunk mögött, amely talán
kicsit erőt is adott a mindennapi
feladatok elvégzésében. Ugyanis
a munka nem állhat meg. Május
végén a képviselő testület ülé-
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felvállalnia az önkormányzatnak, miután ez nem kötelező
feladat, csak fakultatív jelleggel
lehet ellátni. Lászlóné Jóvári
Lia kiegészítésként elmondta,
hogy az érintett két családnak
valahogyan meg kell oldania a
gyermek elhelyezését. Két és fél
éves koruktól járhatnak óvodába, be is íratták őket.
A képviselő-testület így egyhangúlag úgy döntött, hogy
a 2015/2016-os tanévtől nem
indítja el a családi napközit.
Ezt követően a Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolóról tárgyaltak
a képviselők. Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra kiemelte,
sajnálatos, hogy a településen
nem működik pszichológiai tanácsadás. Keresik a megfelelő
szakembert, aki utazó pszichológusként vállalná a szakrendelést.
Nemcsak a gyerekeknek, hanem
néhány felnőttnek is szüksége
lenne rá, mivel nagyon sok
problémás eset van.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a Gyermekjóléti
Szolgálat 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
A következő napirendi pont a
2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása, a zárszámadás megtárgyalása
volt. Ezek tényadatok, melyek a
tavalyi évről szólnak. Megkaptuk a független könyvvizsgálói
jelentést, melyben a könyvvizsgáló javasolja a zárszámadás elfogadását. Az egyszerűsített beszámoló is a zárszámadás része,
amit szintén megkapott minden
képviselő. A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet név
szerinti szavazással a képviselők
egyhangúlag elfogadták.
Ugyancsak döntöttek a képviselők a kedvtelésből tartott
állatok tartásának szabályairól.
A rendelet megalkotása törvényi
kötelezettség, még ha magától
értetődő előírásokat is rögzít.
Szabályozza az állatok tartásának körülményeit. Pl.: csak

annyi állatot tarthat mindenki,
amennyit el tud látni. Törekednie kell arra, hogy az állattartással a szomszédokat ne zavarja,
a közterületet ne szennyezze.
Gondoskodjon az egyedi azonosításról. Az állattartó köteles
gondoskodni az elhullott állat
elföldeléséről.

szóló rendelet módosítása volt
a következő napirendi pont.
Már a korábbi üléseken is szó
volt arról, hogy a lakásépítési
rendeletet módosítani kívánja a
testület. Ennek az az oka, hogy
a rendeletben le volt szabályozva, hogy hány négyzetméterig
adható támogatás. Ez a szint
annyira alacsony, hogy a mai
építési szokások szerint kizárnak szinte mindenkit, aki kérné
a támogatást. Ennek elkerülése
érdekében a rendeletből kikerül
a négyzetméter korlát. Tennénk
ezt azért, mert a mai világban
örülni kell annak, hogyha valaki
építkezik. A másik módosítás a
kifizetés módját változtatja meg.
Eddig két részletben kapták a
támogatást, ez most egy részletben szerkezetkész állapotban
történne meg.

Czigány Lázár Zoltán alpolgármester felvetette, hogy a
játszóterekről és a közterületekről ki kellene tiltani a kutyákat.
Egyre több kutyát sétáltatnak
és a piszkot nem takarítják el
maguk után.
Dókáné Szaniszló Krisztina
képviselő megjegyezte, hogy
a játszótérnél kint van, hogy
kutyát sétáltatni tilos. Ki kell
rakni a többi területre is és be
kell tartatni a lakókkal.
A fenti módosításokkal a
képviselő-testület a kedvtelésből tartott állatok tartásának
szabályairól szóló rendeletét
megalkotta.

Czigány Lázár Zoltán alpolgármester úr felvetette, hogy a
rendelet nem határozza meg,
hogy meddig lehet benyújtani
a kérelmet. Javasolta, hogy a
használatbavételi engedély
megszerzéséig lehessen kérelmet benyújtani.

Szintén az ebekkel összefüggő
napirendi pont volt az ebrendészeti hozzájárulás szabályozása.
Néhány évvel korábban a képviselő-testület kimondta, hogy
nem vezeti be a településen az
ebrendészeti hozzájárulást. A
képviselők ezzel a javaslattal
egyetértettek, és rendeletben
aszerint szabályozták a kérdést,
hogy mindaddig nem kerül
bevezetésre az ebrendészeti
hozzájárulás, amíg az állattartási
szabályokat betartják.
Hosszabb lélegzetvételű napirendi pontnak ígérkezett az Élelmezési Szabályzat elfogadása.
Reiner Éva Ella jegyző asszony
emlékeztette a jelenlévőket arra,
hogy az iskolai konyhának nincs
élelmezési szabályzata, ezt a
belső ellenőri vizsgálat is kifogásolta. Az élelmezésvezetőkkel és a pénzügyes kollégákkal
egyeztetve készült a szabályzat.
Az Élelmezési Szabályzatot a
képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta.
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Tóth György képviselő felvetette, hogy a képviselő-testület
a jövőben gondolja át a lakásvásárlás esetleges támogatási
lehetőségeit.
A képviselő-testület a lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló
rendeletét módosította.

Minden évben a zárszámadással egyidejűleg kell napirendre
tűznie a testületnek az előző
évi belső ellenőri összefoglaló
jelentést. A jelentést a képviselő-testület egyhangúlag el-

fogadta. Ugyancsak egyhangú
szavazással döntöttek a képviselők a stratégiai ellenőrzési terv
elfogadásáról is.
A lakásépítés, energiatakarékos
korszerűsítés támogatásáról

Ugyancsak korábbi üléseken
már felmerült a helyi vállalkozások gazdaságfejlesztési
támogatásáról szóló rendelet
módosítása. Képviselői módosító javaslatok hangzottak
el, milyen feltételeket kellene
szabni a támogatás odaítéléséhez. A képviselő-testület a rendeletet módosította. A jövőben
csak olyan vállalkozás kaphat
támogatást, amelyiknek nincs
köztartozása, legalább másfél
éve működik, nem szünetel a
tevékenysége, és az éves árbevétele legfeljebb 10 millió forint.
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A kapott támogatásról fél éven
belül el kell számolnia. A kérelmeket minden évben június
1.- szeptember 30. között lehet
benyújtani, és az októberi ülésén
bírálja el a kérelmeket a testület.
A gyermekétkeztetés díjáról
szóló rendelet tárgyalását elnapolta a testület. Az élelmezésvezetőktől kéthetes időintervallumra vonatkozó étlapot kérnek
be, ezek ismeretében megalapozottabb döntés születhet.
A következő napirendi pont
keretében az önkormányzat
működését, gazdálkodását
szabályozó 24 szabályzat aktualizálását végezte el a testület,
erre a polgármester és jegyző
személyében bekövetkezett
változások miatt volt szükség.
A bejelentések között a polgár-
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mester tájékoztatta a jelenlévőket a beruházások állásáról. Az
István utca 3. szám alatti szolgálati lakások külső felújítása a
végéhez közeledik, a térkövezés
folyik. A közeljövőben a melléképület felújítása is megkezdődik.
A régi temető ravatalozójának
felújítására, esőbeálló építésére
ajánlatot kértek több helyi vállalkozótól. Ezek közül a legkedvezőbb, ifj. Paksi István ajánlata
került elfogadásra, a felújítás
hamarosan megkezdődik.
Az új temetőhöz vezető járda
építésének engedélyeztetése is
folyamatban van, ezzel a beruházással a parkoló megközelítése is egyszerűbb lenne. A
tervezői költségbecslés alapján
a felújítás - a kandeláberes közvilágítással együtt - kb. 30 millió
forintba kerül.

Pályázati lehetőség nyílt meg
önkormányzati tulajdonban
lévő, már meglévő járdák felújítására. Felmértük azokat az
utcákat, ahol felújításra szorul
a régi járda, június 10-éig be
kell nyújtani a pályázatot. Az
elnyerhető támogatás a beruházás 50%-a.

lést felkereső hölgyek - akár
kismamák, akár egyéb okból
nőgyógyászati kezelésre szorulók - kórházi ellátása folyamatos
legyen. A pályázati kiírásban
szerepeljen, hogy a szülész-nőgyógyász mindezeknek a feltételeknek megfelel, teljesíteni
tudja.

Ugyancsak döntött a testület
arról, hogy a nőgyógyászati
rendelőbe ultrahang készüléket
vásárol, hogy a szabadegyházi
hölgyek minél magasabb színvonalú nőgyógyászati ellátásban részesüljenek. A jelenlegi
főorvos szerződése május 31-én
lejárt, az ellátására a testület
újabb szerződés kiírására hatalmazta fel a polgármestert.
Javaslatként hangzott el, olyan
szolgáltatást biztosítson az
önkormányzat, hogy a rende-

Május elején a táncnapot követően a Művelődési Ház vezetője, Vajda Viktória lemondott
a tisztségéről, május végével
közös megegyezéssel megszűnt
a közalkalmazotti jogviszonya.
A Művelődési Ház igazgatói
munkakör betöltésére pályázatot írtunk ki.

ÚJ DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ A FOGÁSZATON
Tisztelt Pácienseink!
Örömmel értesítem Önöket, hogy az elmúlt
hetekben beüzemelésre került a fogorvosi
rendelőben egy új intraorális röntgenkészülék.
Ma már számtalan fogászati beavatkozás
előtt röntgenfelvételt kell készíteni, ami
miatt a későbbiekben már nem kell a betegeknek Székesfehérvárra utazniuk, hanem
a felvételek itt helyben a fogorvosi rendelőben készülhetnek.
A berendezés olasz Villa gyártmányú
Endograph DC típusú készülék, ami kategóriájában az egyik legjobb – modern,
biztonságos készülék. Helyigénye kicsi – a
rendelőben a fogászati kezelőegység mellett
kényelmesen elfér.
Aki rendszeres látogatója a fogorvosi rendelőnek, az bizonyára tudja, hogy a felszereltségünk, műszerezettségünk kiváló.
Igyekszünk olyan anyagokat és berendezéseket vásárolni, amelyekkel nemcsak a
legmodernebb kezelési módokat tudjuk
alkalmazni, hanem a rendelésen megjelent
páciensek komfortérzetét is növeljük. Célunk, hogy a fogászati kezelések és beavat-
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kozások minél kevesebb kellemetlenséggel
járjanak.
Remélem, hogy a most beüzemelt röntgenkészülékkel is hozzájárulunk a betegeink
kényelméhez. Időt és utazási költséget takaríthatnak meg, ha egy-egy röntgenfelvétel
miatt nem kell Székesfehérvárra a rendelőintézetbe utazni, sorba állni.
A sugárvédelmi szabályok, biztonsági óvintézkedések és az előkészületek miatt itt
helyben a röntgenfelvételek nem a megszokott fogászati rendelési időben készülnek,
hanem más – előre egyeztetett időpontban.
Várjuk régi és új pácienseinket.
Szabóné László Magdolna
klinikai fogászati higiénikus

A polgármester megköszönte a
részvételt, az ülést bezárta.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Az én anyukám a legszebb a világon,
Az arca napsugár, szeme mesés álom.
Homlokán a Holdnak ragyogását látom,
Nincs szebb nála gyönyörűbb kerek-e világon.”
Május első vasárnapján a pöttömnyi gyermekek és felnőttek egyaránt egyet akarnak:
hálát, köszönetet mondani az édesanyának
az Édesanyák ünnepén.
1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a
hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák
napját. Óvodánkban kiemelt helyen szerepel az Anyák napi ünnepély. Azon a héten
beszélgetünk a családról, a családtagokról,
kiemelten az édesanyákról. Tisztázzuk a
szeretet fogalmát, amit játékos formában
érzékeltetünk: arcsimogatás, egymás megölelése, mosoly stb. Lerajzolják, ki milyennek
látja édesanyját, az elkészült munkákkal
pedig fel is díszítjük a változófalunkat.
Ezen a héten anyák napi versektől,daloktól
zengnek a csoportok. Mindenki örömmel,
odaadással, izgalommal készül az anyukák
megünneplésére. Feldíszítjük az ünnepély
helyszínét, az óvodai tornatermet papírvirágokkal és az óvoda jelképével, a gyermeket
tartó édesanya képével. És végre eljött a
várva várt nap. A gyerekek nagy izgalommal
várták,hogy felköszönthessék édesanyjukat,
nagymamájukat. A délelőtt folyamán rugalmasan,egymás utáni időpontban adták elő
a csoportok kis műsoraikat. Az édesanyák,
nagymamák izgalommal, meghatottsággal telve várták kis lurkóikat. A kiscsoport
a korcsoportjuknak megfelelően játékos
mondókákat, dalokat adott elő. A vegyes
csoport a Tavasz tündért varázsolta elő tavaszi műsorukban. A nagycsoportosok egy
mesét jelenítettek meg előadásukban. Végezetül mindenki átadta a szeretettel és buzgalommal készített ajándékát anyukájának,
nagymamájának. A gyermekek büszkék
voltak arra,hogy jól szerepeltek, és ezáltal
a meghatottságtól a szülők, nagyszülők
szemébe könnyet csaltak. Ezt a gyönyörű
hagyományt, mely a legszebb, legbensőbb
érzelmet fejezi ki anya és gyermek között, a
továbbiakban is ápolni fogjuk óvodánkban.

Kihívás napja a Kincsem óvodában
Május 20-án a falu invitáló rendezvényeihez óvodánk is csatlakozott. Reggel a
gyermekek óvodába érkezése után zenés
gimnasztikára mozgott 15 percen keresztül
az óvoda minden dolgozója a gyermekeket ösztönözve a táncos, vidám tornára. A
gyerekek szívesen és örömmel mozogtak a
zenére. A mindennapjainkban többször is
lehetőség nyílik az együtt végzett játékos
mozgásra, viszont a többi csoporttal és
az óvoda dolgozóival való vidám együttes
mozgás felülmúlhatatlan élményt hagyott
bennünk.
Gyermeknap az óvodánkban
Május 27-én vidám zsongástól volt hangos a
Kincsem óvoda. Gyermeknapot tartottunk
óvodásainknak. A hagyománytól eltérően
idén a Szülői munkaközösség szervezte
meg ezt a napot a gyermekeknek - az óvodai
költségvetés finanszírozásában - több szülő segítségével, amit ezúton is köszönünk
szépen. A gyerekek körében Eti óvó néni, a
volt óvodavezetőnk is velünk töltötte ezt a
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napot. Már kora reggel a gyerekek a magukkal hozott kis motorokon, kerékpárokon
és rollereken csoportonként rendőrautó
felvezetésével nagy iramban elindultak a
Polgármesteri Hivatalhoz, majd vissza az
ovihoz. Ezután a Művelődési Házban pihentetésképpen Andi bohóc szórakoztató,
vidám műsorába vonta be a gyerekeket. A
meglepetés azonban csak ezután jött. Egy
tűzoltóautó illatos habbal elárasztotta az
óvoda előtti részt, amiben hangos zsivajjal
ugrálhattak, hancúrozhattak a gyerekek,
majd következett az óvoda udvarán a légvár és trambulin birtokbavétele. Egy kis
pihentető alvás után a falu kemencéjéhez
sétáltunk ki, ahol a szülők finom. meleg
kemencében sült pogácsával kínáltak meg
bennünket. Fokozásként még egy meglepetés ért bennünket. Majszolhattak a
gyerekek vattacukrot is, valamint az egyik
kisgyerek nagymamája, Erzsi néni finom
édes eperrel és cseresznyével kínálta meg
az ovisokat és a felnőtteket, amit ezúton
is köszönünk szépen. Kicsit fáradtan, de
sok élménnyel gazdagodva sétálhattak a
kemencétől haza a gyerekek szüleikkel.
Magyar Tiborné
óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
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A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Év elején nevezett be 17 gyermek a Bendegúz
Tudásbajnokság tanulmányi versenyeire különböző tantárgyakból, akik közül 11 gyermek oldotta meg és küldte vissza kitartóan az
összes forduló feladatait, ezáltal lehetőséget
kaptak a döntőn történő részvételre.
A verseny 6 levelező fordulóból állt, és áprilisban rendezték a döntőt a megyékben
kijelölt iskolákban. Ezeken a döntőkön ös�szesen 6000 gyerek vett részt. Iskolánkból
11 gyermeket kísért Tanka Szilvia tanárnő
Székesfehérvárra, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába, ahol a gyerekek 45 perc
alatt oldhatták meg az írásbeli feladatokat.
A legeredményesebb Farkas Regina lett,
aki biológiából megyei 1. helyezést ért el,
ezzel bejutott a május 30-án megrendezendő országos versenyre. Az angol versenyen
Farkas Regina 4., Polgár Kyra 5., míg a
természetismeret versenyen Bogdán Bálint
4. helyezést ért el.
Ügyesek voltak a következő versenyzők is
angolból: Bankó Alexandra, Nady Leila
5. osztály, Molnár Imre János 6. osztály,
Kéri Roberta, Hibácska Kíra, 7. osztály,
Major Janka 8. osztály. Valamint Varga
Flóra Luca 2. osztály matematika, Bogdán
Luca Fanni 2. osztály, matematika, Tanka
Vanessza, 2. osztály matematika, irodalom,
szövegértés tantárgyakból.
Minden gyermek tudással, versenyben
szerzett gyakorlattal gyarapodott, és érdekes feladatokkal mérhette fel tudását a
levelező illetve a döntő fordulókon.
Gratulálunk mindenkinek!

Farkas Regina

***
Május 11-én kedves vendégek jártak nálunk.
Leendő elsőseink jöttek hozzánk, hogy megismerkedjenek az iskolával. A gyerekeket
Erika néni és az első osztályosok várták, akik
ajándékkal is kedveskedtek az ovisoknak. A
délelőtt folyamán játékos foglalkozásokon

vettek részt, melyek mindenkinek tetszettek.

ramsorozatban lehetőség nyílott többféle
sportág és mozgásforma kipróbálására, a
mozgás örömének felfedezésére.

Szeptemberben találkozunk!
Május 18-án rendezték meg iskolánkban a
kisiskolák megyei atlétikai bajnokságának
döntőjét. A sok induló között Gábor bácsi
tanítványai ismét remek eredményeket értek el. A fiúk és a lányok is megnyerték a
svédváltót, de csapatban is az első helyen
végeztek. Egyéniben is bizonyították tanulóink, hogy nem véletlenül nyerték el
tavaly a legeredményesebb iskolának járó
kupát az országos döntőben. 600 méteren
Suszter László 7., 800 méteren Lukács
Dániel 1., Egri Mátyás 5. és Gecseg Petra
3. helyezést értek el. Gratulálunk!

matematika és felső tagozatos történelem
vetélkedőből állt. Két levelezős fordulót
követően Perkátán, a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában várták a résztvevőket egy
megmérettetésre.

Iskolánk sikerrel pályázott egy Európa
Uniós projektben való részvételre, mely az
úgynevezett TIE program volt. A program
megvalósítását Rittlerné Wágner Eleonóra,
Kolonics Zsuzsanna Ibolya és Rittler Gábor
irányította, koordinálta iskolánkban.
A program célja a megfelelő egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos) egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek,
ismereteinek bővítése, és ezek viselkedésbe
történő beépítése, főként közösségépítő,
egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével. A programban iskolánk
100-110 tanulója vett részt.
A projekt 2 ütemből állt. Az I. ütem a helyi
programokból, míg a II. ütem megyei szintű, melyet Székesfehérváron és Agárdon
rendeztek meg.
Az iskolai programokon a tanulók klubszerű foglalkozásokon vehettek részt, ahol
egy-egy adott témában új ismereteket szerezhettek.
A megyei próbákon 10-10 tanuló vehetett
részt adott évfolyamról. A próbák játékos
feladatokból álltak, ahol nem a győzelem,
hanem a részvétel volt a fontos. A prog-

Az iskolai programokat május 29-én nagyrendezvénnyel zártuk. A gyerekek 2 turnusban (alsósok és felsősök) 4 állomásos
vetélkedőn mutatták meg mi az, amit az
egész projekt alatt megtanultak. Zsuzsa
néninél a szaglásé és ízlelőbimbóké volt a
főszerep, ugyanis bekötött szemmel kellett
felismerni íz és illat alapján, hogy éppen
melyik gyümölcs, zöldség vagy fűszer került eléjük. A második állomáson Szabóné
László Magdolna beszélgetett a gyerekekkel a helyes fog- és szájápolásról. Nochta

Tamásné invitálására az egyik állomáson
Takács József mentőápoló, aki az országos
mentőszolgálattól érkezett, tartott interaktív előadást a biztonságról, újraélesztésről,
de bemutatta a helyes stabil oldalfektetést
is. A 4. állomáson Rittler Gábor várta a
gyerekeket, hogy számot adjanak kerékpározási tudásukról. Bonyolult akadálypálya
nehezítette az alsósok és felsősök állomását
is, de kisebb-nagyobb hibákkal mindenki
sikerrel teljesítette. Jutalomképp a „bónuszállomáson” gyönyörűen előkészített
zöldség- és gyümölcstálakból falatozhatott
mindenki. Az anyagi támogatásért köszönet Egriné Ambrus Andrea, polgármesternek és az önkormányzatnak.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
***
Idén hatodik alkalommal rendezték meg
Perkátán a „Helyünk van a világban” elnevezésű versenyt, melyen már negyedik
alkalommal vettek részt iskolánk tanulói
közül néhányan. A verseny alsó tagozatos

Sajnos az idei tanévben nem sok iskola
tudott részt venni a versenyen. Családias
hangulatban, 5 iskola tanulói versengtek
egymással. Ez azonban mit sem von le
annak értékéből, hogy tanulóink becsülettel készültek a versenyre. Gratulálunk
az eredményekhez.
Alsó tagozatos matematika versenyben
Bogdán Kíra Vivien 2.és Bartos Boglárka
3. helyezett lett. A felső tagozatos történelem versenyben Fülöp Ramóna 1., míg
Paksi Gábor 2. helyezést ért el.

gyerekekkel a magyar nyelv szépségét, a
matematikai feladatokon keresztül a logikus gondolkodás örömét.
A versenyt 5-8. osztályos tanulók részére szervezték. Az idei tanévben először
iskolánk is meghívót kapott a versenyre,
így néhány tanuló kipróbálhatta tudását
ebben a megmérettetésben. Egy versenyző
csak egy tantárgyból indulhatott. A verseny
két levelezős fordulóból és egy döntőből
állt. A döntőbe évfolyamonként az 5 legtöbb pontot elért tanulót hívták meg, így
a Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános
Iskolából négy tanulót.
Fülöp Ramóna és Paksi Gábor 5. osztályos tanulók matematika, Bozsik Csaba
5.osztályos tanuló magyar nyelv és Herczeg
Gábor 8. osztályos tanuló magyar nyelv
tantárgyból jutottak a legjobbak közé.
A legjobb eredményt Bozsik Csaba 5. osztályos tanuló érte el, második helyezett lett
évfolyamán magyar nyelv tárgyból.
Gratulálunk a szép eredményhez a döntőbe
került tanulóknak!

***
Immáron hetedik alkalommal rendezte
meg a Seregélyesi Baptista Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola a Bárczi Gusztáv Országos Magyar nyelv és matematika
feladatmegoldó versenyt.
A verseny célja játékos gondolkodtató
feladatokon keresztül megismertetni a

Kolonics Zsuzsanna
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Szabad 1 Lap

Május 30-án, Seregélyesen 4. alkalommal
rendezték meg a Zen Bu Kan Kempo. Kupát, melyen iskolánkból több tanuló is részt
vett és mindenki gyönyörű eredményekkel
térhetett haza:

Veres Dávid 4.a - Szinkron formagyakorlat
2. helyezés, Önvédelem 1. helyezés, Földharc 1.helyezés, C-viadal 1. helyezés, Chikara Curabe 1. helyezés, 3 Pontos Küzdelem
1.helyezés

Szaniszló Aletta 2.a - Kata 3. helyezés, 3
Pontos Formagyakorlat 1. helyezés

Dózsa Csaba 4.a - Formagyakorlat 1. helyezés, C-viadal 1. helyezés, Földharc 1.
helyezés, Chikara Curabe 1. helyezés

Lészeg András 2.a - C-viadal 2. helyezés,
Földharc 1. helyezés
Fekete Fanni 4.b - Földharc 1. helyezés, C-viadal 3. helyezés, Chikara Curabe 3. helyezés

Papp Milán 4.a - Szinkron formagyakorlat
2. helyezés, Földharc 2. helyezés, 3 Pontos
Küzdelem 2. helyezés

A KINIZSI SC
HÍREI

csatárt a baracsi kapus „elgázolta”. A megítélt tizenegyest Tóth
rúghatta. A kapus óriási bravúrral
mentett a bal kapufa mellett.

Májusi első mérkőzésünkön a
tabella 4. helyén álló Baracs volt
a vendége a Kinizsinek.

Május 11-én Adony fogadta csapatunkat. A jó iramú mérkőzésen az első helyzetet a hazaiak
szöglet utáni fejese jelentette a
9. percben. A 23. percben Szántó
20 méterről lőtt bombáját védte
Zámbó. A 41. percben Tóth 25
méteres lövését bravúrral védte
az adonyiak kapusa.

Számunkra jól indult a mérkőzés,
hisz már a 7. percben Bozai kiugratta Vidát, aki egy csel után, éles
szögből kilőtte a hosszú sarkot.
1-0 15. perc: Jobb oldali támadás után Szurma lövése centikkel ment el a kapufa mellett. 22.
perc: A baracsiak kb. 30 méterről
szabadrúgáshoz jutottak. Mészáros lövése megpattant egy hazai
védőn és a vendégek egyenlítettek. 1-1 33. perc: Kb. 25 méterről
rúghattak ismét szabadrúgást a
vendégek. Zámbó bravúros védéssel mentett. 35. perc: Vida már
csak a kapussal állt szemben, de
elcselezte a helyzetet. 41. perc:
baracsi Sági J 5 méterről szabadon
lőhetett. Ismét Zámbó bravúrja
kellett. 52. perc: Ismét Vida cselezte be magát a büntetőn belülre,
s ismét csak a kapussal szemben
belerúgta a labdát Tóth Norbertbe. 58. perc: Kiss jó indításával
most Tóth P törhetett egyedül a
kapura, de ő is a kapust találta
el. 60. perc: Vida az alapvonalról
Bozai elé tálal. Lövését a kapu torkából vágta ki a vendégek védője.
65. perc: Balról, szinte az alapvonalról végezhettek szabadrúgást a
vendégek. Az élesen belőtt labdát
Sági J a rövidbe kotorta. 1-2 84.
perc: Bozai szabadrúgása Vidát
találta meg az öt és felesnél. A

A második félidő második percében Kiss indította Tóth Pétert,
aki éles szögből szép gólt lőtt. 0:1
Az 53. percben Vizi lökéséért tizenegyest ítélt a bíró. A büntetőt
Tóth kihagyta, de a kipattanó labdát Kiss visszapasszolta az öt és
felesre és Tóth már nem hibázott.
0:2 A 65. percben a védőink és
Zámbó egymásra vártak a felszabadítással, Szabó pedig 1 méterről
bepöckölte köztük az adonyiak
szépítő gólját.1:2 A 69. percben
Tóth futott el a jobb szélen. Beadását Kiss egyből kapura lőtte.
A kapus kiütötte a labdát éppen
Csuri elé, aki higgadtan kilőtte a
bal alsó sarkot. 1:3 A 87. percben
A tétlenkedő védők között Glonczi
belőtte a hazaiak második gólját.
2:3 A 90. percben Tóth 25 méteres
lövését a kapus hatalmas bravúrral ütötte a kapu mellé.
Május 17-én Pusztaszabolcs fogadta a Kinizsit. A mérkőzésnek
sok tétje nem volt, hisz az előttünk álló ‚szabolcsiakat győzelem
esetén sem érhettük már be és

Szabad 1 Lap

Gratulálunk az összes résztvevőnek!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

Most pedig ejtsünk néhány szót
az alsóbb korosztályokról. Ifi csapatunknál májusban az alábbiak
szerint alakultak a meccsek. Május 2-án itthon játszottak Baracs
ellen. Ekkor egy 1-1-es döntetlen eredmény született. 10-én
Adonyba látogattak a fiúk, ahol
7-1-es vereséget szenvedtek. 17én, Pusztaszabolcson 14-0-ra
kaptak ki, de 24-én, Soponyán a
házigazdákat 14-4-re verték. Az
utolsó hazai mérkőzésen Mezőszilas ellen 6 gólt tudtak lőni a
fiúk, a vendégcsapat azonban még
többet. A végeredmény tehát Szabadegyháza - Mezőszilas : 6-8 lett.
Jelenleg a tabella 13. helyén áll ifi
csapatunk 19 ponttal.
Az U15-ös korosztálynak 3 mérkőzése volt ebben a hónapban.
3-án, Mezőfalva csapatát fogadtuk, akikkel egy 2-2-es döntetlent

Csupor légiharcot vív a soponyai kapussal

a mögöttünk levőknek sem volt
már esélye, hogy utolérjenek bennünket. A sérülések miatt csapatunk több meghatározó játékosát
volt kénytelen nélkülözni. A 20.
és 36. percben lőtt góljaikkal a
hazaiak már két góllal fordulhattak a félidőben, melyre a 63.
percben, Hippeller Trisztán által
lőtt gólunkkal tudtunk csupán
válaszolni. A második félidőben a
szabolcsiak újabb két gólt lőttek a
65. és 68. percben. Az elképzelés
és átütő erő nélkül játszó együttesünket 4:1 arányban hengerelte
le a szomszédvár csapata.
Május 24-én a tízedik helyezett
Soponyára mentünk. Az ötödik
percben Tóth Pétert a büntetőn
belül felrúgták, de a bíró sípja
néma maradt. A 10. percben
a soponyaiak csatára Budai 10
méterről az oldalhálót találta
el. A 15. percben Tóth Péter 5
méterről a felső lécet találta telibe. A 29. percben Kiss indította
Vidát, aki egy csel után 15 méterről elgurította a labdát a hazai
kapus mellett. 0:1 Két perc múlva
Zámbó - kapuskidobásnál- kiej-

tette kezéből a labdát, melyre a
közelben álló Budai csapott le
és gurította be az egyenlítő gólt.
1:1 A 35. percben Szalait a büntetőn belül felrúgták. A megítélt
tizenegyest Vida értékesítette.
1:2 A 43. percben Tóth lépett ki
a védők közül, de lövését a kapus
védte. Az 50. percben a soponyai
Varga indította Budait, aki 15
méterről kilőtte a hosszú sarkot.
2:2 A 76. percben egy 5 méterről
leadott hazai lövést Zámbó bravúrral védett. A 81. percben egy
bal oldali hosszú indítás ismét
Budait találta meg, aki 16 méterről átemelte Zámbó fölött és 3:2re állította be a végeredményt.
Május 30-án a tabella utolsó
helyén álló Mezőszilas csapata
lett volna az ellenfél. A tavaszi
forduló utolsó hazai mérkőzése
azonban elmaradt, mert a vendégek nem jelentek meg.
Június első és egyben a tavaszi
forduló utolsó meccsét Enying
ellen fogjuk játszani június 7-én.
Sági Gábor
elnök, Kinizsi Sc

sikerült játszani. 14-én, Iváncsán
14-3-ra verték csapatunkat. 23án viszont sikerült szépíteni.
Rácalmáson 3-13-ra vertük a
hazaiakat. Jelenleg így a tabella 7.
helyén áll az ifi csapat 12 ponttal.
Májusban 3 alkalommal került
megrendezésre Bozsik torna.
Ilyenkor mindig díjazzák a
legjobban teljesítő gyerekeket,
akiket az edzők javaslata alapján
választanak ki. Az első alkalom
május 10-én volt, amikor az U7 és
U9-es korosztály lépett pályára.
A rendezők az alábbiak szerint
értékelték a napot: „ Az U7-es
korosztályban még sokat „cipelitek”, azaz magatoknál tartjátok a
labdát, de ez természetes, hiszen
az átadást meg kell tanulni. Azért
láttam ügyes passzokat is!
Az U9-es korosztályban néhány

csapatnál már egészen tudatos
a játék, de akad olyan is, ahol
még elég esetleges – bizony, nem
könnyű egymásra, és a labdára
is figyelni.”
Végül díjazott lett ekkor Szaniszló Mihály az U7-es korosztályból és Bolla Bence, valamint
Horváth Ádám az U9-esból.
Május 16-án a következő értékelés hangzott el: „ Nagyon jó
látni titeket ezeken a tornákon.
Folyamatosan látni a fejlődést a
játékban. Ezen a tornán is nagyszerű támadások, cselek és szép
gólok voltak. Gratulálok nektek!”
A csapatok kiemeltjei ezen a
tornán az edzőjük véleménye
szerint: U11-esek közül Ulmann
Dániel, míg az U13-nál Borsos
István.
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Május 30-án újra a kisebbeké
volt a főszerep. „A Bozsik Egyesületi Program Dunaújvárosi
Alközpontjának 2014-2015-ös
szezonjának utolsó fesztiválját
rendezték ekkor Pálhalmán,
az U7 és U9-es korosztálynak.
Mindkét korosztálynál a gyerekek önfeledten játszottak, számos gólt lőttek és jól érezték magukat. Azok, akik kicsit előrébb
tartanak, már keresték a passz
lehetőségét, és ügyes, kombinatív támadásokat „szövögettek”.”
A csapatok kiemelt játékosai
voltak: az U7-es korosztályból:
Szaniszló Mihály, míg az U9-es
korosztályból: Erdélyi Brigitta.
Ezúttal is gratulálunk minden
kis játékosnak és további sok
sikert kívánunk!
Marczi-Csicskovics Anikó

DALOSTALÁLKOZÓK MÁJUSBAN
2015. május 9-én újra énekszó töltötte be
a Művelődési Házat.
A Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör újra dalostalálkozót szervezett az Önkormányzat
támogatásával. Az időjárás a rendezvényünknek kedvezett. Előtte alapos szervezésbe kellett fognunk. Mindenkinek jutott
feladat. Igazi csapatmunka volt! Volt, aki a
jelentkezéseket koordinálta, emlékplaketteket készített. Volt, aki az emléklapokat
tervezte és a műsor forgatókönyvét is meg
kellett szerkeszteni. A plakátokat megtervezni, kihelyezni sem volt kis feladat.
Gondoskodni a vendéglátásról és annak
lebonyolításáról, ez is része a találkozónak.
Végül is sikerült! Remek hangulatú délutánt
tudhattunk magunk mögött.
A meghívottak:
- Sárosdi Népdalkör
- Rozmaring Népdalkör Perkátáról
- Hantosi Népdalkör
- Pákozdi Népdalkör
- Nagylóki Baka Férfikórus
- Élő Ősz Nyugdíjasklub Seregélyes
Minden kórus 8-10 perces műsorral mutatkozott be. A hazaiak két csokrot is bemutattak, így keretbe foglalták az előadást.

A programot színesítette az a két vers, amelyet Bolye Ferenc /Hantos/ és Szaniszló

Sándor /Szabadegyháza/ szavaltak el a
közönség nagy örömére. A hagyományos,
közös éneklés sem maradhatott el. Idén a
Csitári hegyek alatt című dal hangzott el
több, mint 120 torokból. Majd egy közös,
jó hangulatú vacsorával zárult az est.

Szabad 1 Lap
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Itt is szeretnénk megköszönni azoknak a
segítségét, akik nélkül ez a rendezvény nem
jöhetett volna létre.

Szaniszló Sándor szavalás közben

Nem túl sokat pihenhettünk, mert a következő hét szombatján Nagyvenyimen,
a 12. Pünkösdi Dalostalálkozón vettünk
részt. Úgy éreztük először, hogy az idő
megállt egy kicsit, mert sok-sok ismerős

csapattal találkozhattunk. Itt 12 dalkör versenyezhetett két kategóriában. Hangszeres
kísérettel, vagy hangszeres kíséret nélkül.
Határainkon túlról is érkeztek dalosok.
Nagyon sok szép ismert és kevésbé ismert
népdal dallamai csendültek fel. A produkciókat zsűri is értékelte, amiről beszámolt az

érdeklődőknek. Mi Különdíjban részesültünk. Mérhetetlenül nagy volt az örömünk.
Talán még el sem hittük, hisz ez volt az
első olyan fellépésünk, ahol szakemberek
értékelték munkánkat.
Bódás Márta

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE PÜNKÖSDKOR
A pünkösdi hosszú hétvégén közel hatvanan indultunk útnak
Erdélybe. Az autóbuszos társasághoz néhány motoros is csatlakozott. Útközben megálltunk
a Királyhágón, láttuk a tordai
hasadékot. Hosszú utazás után
késő este érkeztünk meg testvértelepülésünkre, Korondra, ahol
vendéglátóink finom vacsorával
vártak bennünket. Ennyi embert
szinte lehetetlen egy panzióban
elszállásolni, most is a „főhadiszállás” Bíró Lajos házánál
volt, a többieket a szomszédos
panziókban helyezték el.
Korond Hargita megyében található, a Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti,
művelődési és idegenforgalmi
központja. A településen a fazekasságnak ősi hagyományai
vannak, ma hatszáz körül van

az ipari engedéllyel rendelkező
fazekasok száma. Erről meg�győződhettünk, amikor végigjártuk a település főutcáját, ahol
minden egyes porta a kézműves
mesterségről árulkodott.
Pénteken izgalmasan indult
a nap, kiderült, hogy a buszt
szervizbe kellett vinni, így aznap kevés késéssel, egy másik
busszal indultunk útnak. Emiatt
ugyan kimaradt a parajdi sóbánya megtekintése, de a csalódást
feledtette velünk a Gyilkos-tó
és a Békás-szoros látványa. A
hegyi szerpentinről csodálatos
látvány tárult elénk, többször is
megálltunk, hogy a kilátásban
gyönyörködjünk, havasi mézet
kóstoljunk, áfonyaszörpöt és
más finomságokat vásároljunk.
A Békás-patak völgye a Keleti-Kárpátok leghosszabb és

ki gyalogosan, ki szekéren,
mások gépjárművel. A zarándoklat mára túlnőtte múltját,
nemcsak Erdélyből, hanem a
világ minden tájáról érkeznek
ide magyarok, így napjainkra a
csíksomlyói pünkösdi búcsú az
összmagyarság ünnepévé vált
vallási hovatartozásra való tekintet nélkül.

A völgyet az Oltárkő uralja. A
Gyergyószentmiklóstól 24 kmre fekvő Gyilkos-tó Erdély egyik
legszebb torlasztava, amely 983
méter tengerszint feletti magasságban található. A tó földcsuszamlás, völgyelzáródás révén
keletkezett 1837-ben. A tóban
konzerválódtak a fenyőfák. A
Gyilkos nevet onnan kapta, hogy
a néphagyomány szerint a hirtelen feltöltődő tóban nyájak és
pásztorok lelték halálukat.

A Gyilkos-tónál
A Békés-szorosnál

legszebb szurdokvölgye, hos�sza körülbelül 5 kilométer. A
közel függőleges mészkősziklák
200-300 méter magasságúak,
a hegymászók paradicsoma.

A katolikus székely nép és az
ezeréves határ külső és belső
oldalán élő csángók évszázadok óta jeles egyházi ünnepe
a Csíksomlyói búcsú. Zarándokok ezrei indulnak útnak:

A csíksomlyói kegytemplom

Május 23-án, szombaton a korai
reggeli után indultunk útnak a
Csíksomlyói búcsú helyszínére.
Székelyudvarhelytől már csak
araszolva tudtunk haladni, kb.
30 kilométeren át, már attól
tartottunk, hogy feleslegesen
indultunk útnak. A 80 kilométeres utat négy óra alatt sikerült
megtenni, de végül szerencsésen megérkeztünk. Egész napos program keretében - több
százezer zarándok társaságában
- részt vettünk a búcsú ünnepén, a világ magyarságának
mára egyik legfontosabbá vált
rendezvényén. A menet a főpapság vezetésével 10.30-kor indult
a Ferences Kolostor elől, majd
az Ünnepi Szentmise 12.30kor kezdődött a Hármashalom
oltárnál, a Kis- és Nagysomlyó
hegyek közötti Nyeregben. Ezen
a napon lehetőségünk nyílt a
kegytemplom megtekintésére
is. A vendéglátóink elmondása
szerint a csíksomlyói búcsú idején mindig esett az eső… A nagy
létszámú magyar csoport látogatása meghozta az időjárásban

is a szerencsét, igaz, tűző napon
gyalogoltunk több kilométert,
de az élmény felejthetetlen volt.
Csíksomlyóra minden magyarnak életében egyszer el kellene
jutnia, hiszen sem a videó, sem
a fénykép nem adja vissza azt a
hangulatot, érzést, amit ott fenn
a hegyen éreztünk.

Szinaja

Azon túl, hogy néhány tucatnyian részt vettünk falunkból

a búcsún, van még egy szabadegyházai kötődés is. Idén
az erdélyi származású, de egykor Szabadegyházán élő Bartus
Róbert vezette a csíksomlyói
zarándokvonat egyik mozdonyát, mely talán mindegyikünk
szívét megmelengette.
A vasárnapi kirándulás kicsit
távolabbra vezetett, Brassó irányába indultunk, bár itt csak a
felújított belvárost sikerült megnéznünk. A Fekete-templom
épp zárva volt, de a történetét
a buszon megismertük. Mint
megtudtuk, ez a legnagyobb és
a legkeletebbre fekvő gótikus
templom. Nevét akkor kapta,
amikor a Habsburgok felgyújtották a várost, és a templom
falait feketére festette a korom
és a füst. A gyújtogatás oka az
volt, hogy a szászok ellenezték
egy császári őrség felállítását.
Aznap eljutottunk még Szinajába, a Brassótól 50 km-re délre
fekvő romániai üdülő-városkába, ami tetszetős kis hegyi városka, síparadicsom, nem véletlenül
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pes kis, színi előadóterme is van,
kisméretű színpaddal, valamint
királyi páhollyal.
Vasárnap este a csoport néhány
tagjának különleges művészi élményben volt része. A szomszéd
panzió tulajdonosa, Kacsó Eszter amatőr előadóművészként
saját költeményeivel örvendeztetett meg bennünket, amelyek
többek között a helyi Hazanéző
című lapban is megjelennek.
Megható élettörténeteit hallgatva többünknek könny szökött
a szemébe. Egyik versét e lap
hasábjain is olvashatják...
Gyulafehérvár

nevezik a Kárpátok gyöngyszemének. Az egyetlen olyan település, ahol két királyi állomás
is található. A Peles-kastélyban
csodálatos gazdagság tárult
elénk. A kastély teraszait, szám
szerint hetet, különböző kőből
készült szobrok, szökőkutak és
carrarai márványból készült
dísztárgyak díszítik. A kastély
érdekessége, hogy az adott kor
technikai fejlettségéhez képest
nagyon modern épületgépészeti elemekkel rendelkezett. Ilyen
például az előcsarnok mozgatható üveg födémje, melynek mozgatását egy elektromotor teszi
lehetővé. A Peles kastély 1883 óta
rendelkezik központi fűtésrendszerrel. Egy másik érdekesség,
hogy egy 60 fő befogadására ké-

A határ átlépése előtt az utolsó
pihenőnk Gyulafehérváron volt.
Gyulafehérvár egykor az Erdélyi
Fejedelemség gazdag, virágzó
fővárosa volt. A város Hunyadi
János idején fejlődésnek indult,
Bethlen Gábor fejedelemsége
idején élte virágkorát. A várost a
törökök többször feldúlták, ezért
a reneszánsz emlékekből nagyon
kevés maradt meg. Egyik legnagyszerűbb látnivalója a Szent
Mihály-székesegyház. A 18. században épített klasszikus csillag
alakú városvédő fal ma is épen áll.

Hétfőn reggel elbúcsúztunk házigazdáinktól, de még egy közös kép erejére összegyűltünk
a tornácos udvaron. Megígértük
vendéglátóinknak, hogy jövőre
visszatérünk, hogy elűzzük az
esőt a csíksomlyói búcsú idejére…

A tervezett program minden
elemét nem sikerült megvalósítanunk, ez a néhány nap csak
arra volt elég, hogy megnézzük,
legközelebb mit érdemes tüzetesebben megtekintenünk. A motoros társaság eljutott a transzfogarasi útig, de a magas hófal itt
már visszafordította őket.
Mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy eseményekben gazdag néhány napot
tudhattunk magunk mögött.
Reméljük, aki velünk utazott,
jól érezte magát, ezt igazolják
a visszajelzések, hogy jövőre is
szeretnének ilyen kiránduláson
részt venni. Az úton új ismeretségekre tettünk szert, még
jobban megismertük falubelijeinket, szomszédjainkat.
Köszönjük az alkalmi idegenvezetőink, Boga András, Pálfyné
Miklós Andrea munkáját és a
motoros társaságból hozzánk
csatlakozó egri könyvtáros,
Bodó Boglárka érdekes előadásait.

A visszaúton már érezhető volt,
hogy a közel 30 fokos meleg enyhül. Mint megtudtuk, amíg mi
pirosra égtünk, itthon szinte be
kellett fűteni, és napokon át szakadt az eső.
Hazafelé még benéztünk Székelykeresztúrra, Petőfi körtefájához,
majd Segesvárra. 1849-ben a
közeli Fehéregyháza határában
zajlott a segesvári csata, ahol Bem
apó serege vereséget szenvedett
a cári orosz csapatoktól, s ahol
utoljára látták Petőfi Sándort.
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Külön köszönjük az autóbuszos
vállalkozó, Kaszás Károly munkáját.
Az autóbuszból távolról csodálhattuk meg Déva várát, majd
a Maros folyó partján elterülő
Aradon megkerestük a vértanúk
emlékművét.

A jövőben minél több szabadegyházi lakosnak szeretnénk
lehetőséget nyújtani, hogy Erdély csodálatos tájait felfedezze,
megismerje.
Egriné Ambrus Andrea

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Hétfő:
13:00-15:00	Falugazdász
ügyfélfogadás
16:45-17:45	Hastánc (kezdő)
16:30-18:00 Hip-Hop
18:00-19:30 Gymstick edzés
Kedd:
14:00- 15:30 Színjátszó foglalkozás
16:30-18:00	Okosító torna
gyerekeknek
Szerda:
17:00-18:00
18:00-20:00

Hip-hop
Kempo

Csütörtök:
14:00

Nyugdíjas klub
(2 hetente)
16:30-18:00	Okosító torna
gyerekeknek
16:45-18:00 Hastánc haladó
18:00-20:00	Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör
18:30-19:30 Zumba
Péntek:
14:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:00
18:00-20:00

Néptánc
Színjátszó foglalkozás
Hip-hop
Kempo

- 13 -

Kacsó Eszter:
Megyek, menekülök
Ha zúg az ár és zsindelyes a tető,
Üvölt a szél, s zörgeti az ablakot,
Üresen álló házak táján
Vert tanyát a gondolat.
Szomorúfűz földre hajtja ágát,
Kiált a nagy kapu: hol vannak a gazdák?
Kezem a kilincsre teszem, belépek a
kapun:
Én vagyok!
Kiáltok s a hang
Dermedten kong az udvaronSzívemet mardossa a fájdalom.
Üres lett a porta, nem nevet a patak,
Búbos kemencénk is bánatában összerokkant.
Sehol egy lélek.
A tornáclépcsőn, mint gubbasztó árnyak,
Lecsüngő pókháló integet felém,
Fejem a kapufélfára hajtom,
Könnyben úszik drága küszöb.
Utoljára csukom be a kaput,
A csönd útján megyek, menekülök.
Elment egy nemzedék,
Reccsen a diófa,
Összetört ágait az idő mardossa.
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
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

Fogorvosi röntgen
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067

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

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

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

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

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

MEGHÍVÓ
A Községi Tűzoltó
Egyesület Sárosd
szabadegyházi
tagozata
2015. június 27-én,
szombaton 10 órától
Gyermek- és Ifjúsági
Tűzoltóversenyt
rendez a
szabadegyházi
futballpályán.

KÖSZÖNTJÜK
SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRÁT!

Debreceni Hunor
2015.05.20

THAN K. LTP.9

A versenyen
Fejér megyei
és megyén kívüli
önkéntes tűzoltó
egyesületek
17 évnél fiatalabb tagjai
mérik össze
tudásukat és
ügyességüket.
A rendezvény
nyilvános!

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

TESZEDD AKCIÓ
SZABADEGYHÁZÁN
Május 16-án Szabadegyháza is csatlakozott az országos szemétszedési akcióhoz, melynek célja, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket, valamint minél több
ember kifejezésére juttatni a benne rejlő igényt a tisztaságra
és az önkéntesség ízére. Egy tucatnyian indultunk el a falu 2
végéről a befelé vezető úton, hogy megtisztítsuk azt az autókból
kidobott szeméttől. Falunk szerencsére tiszta település képét
mutatja, ám így is több tucat zsák szemét gyűlt össze, mire a
falukemencéhez értünk, ahol finom hamuban sült pogácsával
vendégelte meg az önkormányzat az önkénteseket. Külön
köszönet a Hungrana dolgozóinak is, akik lakóhelyüktől
függetlenül aktívan részt vettek Szabadegyháza külső területeinek és a gyári résznek a megtisztításában.
Marczi-Csicskovics Anikó

Szabadegyházai lakosoknak 50% kedvezmény!
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