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2015. július Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

ARANY- ÉS GYÉMÁNTDIPLOMA-ÁTADÓ

Kellner Jánosné, Virágh Valéria, Németh Aranka

Megható ünnepségre gyűltünk össze június
18-án a Művelődési Házban. Hárman is átvehették arany-, illetve gyémántdiplomájukat.
Virágh Valéria és Németh Aranka 60 évvel
ezelőtt végeztek Székesfehérváron az Óvónőképzőben, Kellner Jánosné pedig 50 évvel
ezelőtt kapta meg pedagógus diplomáját.
Egriné Ambrus Andrea, polgármester a következő szavakkal köszöntötte az ünnepelteket:
„...Egy kis település életében nagyon ritkán
fordul elő, hogy egyszerre három pedagógust
köszönthetünk ilyen keretek között. Az aranyés a gyémántdiploma szerény elismerése annak az áldozatos, fáradhatatlan munkának,
amelyet Önök hosszú évtizedeken keresztül
kifejtettek a magyar közoktatás érdekében. Az
Önök példája bizonyítja azt az igazságot, hogy
akik sokakat nevelnek, tanítanak, világítanak,
mint a csillagok. Azt tették, amit Arthur Miller
megfogalmazott: „az embereknek nem azt kell

adni, amit kérnek, hanem azt, amit kérniük
kellene”. Önökről az akkori szabadegyházi
gyerekek, tanítványok - ma már szülők, sőt
nagyszülők - sok szép emléket őriznek...”
Aranka és Vali óvó nénit az intézmény nevében Schmitsek Józsefné Eti köszöntötte az
alábbi szavakkal: „Mindketten bebizonyítottátok, hogy egy pedagógus életpálya soha sem
fejeződik be, hiszen a gyermekek szeretete, a
hivatástudat még a nyugdíjas évekre is elkísér.
Együtt jártatok óvónőképzőbe, együtt mentetek nyugdíjba óvodánkból. Megtanultuk
Tőletek, amit Konfucius mondott „Válassz
olyan munkát, amit szeretsz, s egy napon
se kell dolgozni az életben!” Köszönjük az
együtt eltöltött éveket és a sok segítséget, amit
kaptunk. „
Kellner Jánosnét kollégái nevében Szeipné
Dérfi Márta köszöntötte. A következőkben

az ő mondatait idézzük: „Juci néni 1965-ben
végzett matematika-fizika- műszaki ismeretek és gyakorlatok szakos tanárként Pécsen.
Már ebben az évben Szabadegyházára került
tanítani, s nevelt sok gyereket iskolánkban
1997-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szinte nincs a
faluban olyan család, melyben valakit ne tanított volna. Tanítványai és kollégái is szerették,
felnéztek rá, hiszen nagy szakmai tudással
és emberséggel segített minket pályakezdő
korunkban. De sokévi tapasztalattal a hátunk
mögött is mindig fordulhattunk hozzá tanácsért, segítségért. Pozitív életszemléletével, jó
kedélyével mindenkit átsegített a nehezebb
pillanatokon is.”
Településünk vezetői, volt kollégák illetve
óvodás és iskolás gyerekek köszöntötték az
ünnepelteket. Gratulálunk nekik és még sok
boldog, egészségben gazdag éveket kívánunk
családjaik körében!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Június 17-én ülésezett a képviselő-testület. Az ülés fő napirendi
pontja a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása volt. Budavári Árpád rendőr
alezredes részletesen értékelte
Szabadegyháza közbiztonsági
helyzetét. A regisztrált bűncselekmények száma átlagosnak
mondható. A kiemelten kezelt
bűncselekményeket elemezve:
súlyos testi sértés nem fordult
elő, a garázdaság, rablások, lopások száma stagnálást mutat.
A tulajdon elleni szabálysértések
számának alakulásában kiemelt
szerepet játszanak a szezonális
jellegű jogsértések. Télen tűzifalopás, nyáron a terménylopások
fordulnak elő nagyobb számban,
illetve állandó jelleggel az árulopások.
Szabadegyháza területén a tavalyi évben 10 közúti közlekedési
baleset volt, mind anyagi káros
közlekedési baleset, személyi
sérüléses közúti közlekedési
baleset nem volt. A balesetek
közül 6 lakott területen kívül,
4 lakott területen belül történt.
Halálos közlekedési baleset nem
volt 2014-ben. A balesetek nagy
részét a 62-es főút általános forgalma okozza.
A közterületi jelenlét mértékéről
elmondható, hogy a rendészeti
állomány szolgálatvezényléseinek száma emelkedett.
Az elfogások száma nőtt, az
előállítások száma csökkent. A
bírságolt személyek száma, a kiszabott bírságok összege nőtt. Az
egész országra kiterjedő, 24 órás
közterületi jelenlétet biztosító,
ún. „19/24 program” jelenleg is
tart. A program lényege, hogy
a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló
bűncselekményeket vissza kell
szorítani, és a preventív – nyílt
rendőri jelenléten alapuló – rendőri intézkedéseket kell előtérbe
helyezni.

A tavalyi évben az önkormányzat rendezvényeit – Cukorfalat
fesztivál, Valentin-napi bál,
táncnap, szüreti felvonulás és
bál - a helyi körzeti megbízott
és a polgárőrség együttesen
biztosította.
A rendőrkapitány is kiemelte, hogy a negatív társadalmi
problémákat, jelenségeket a
rendőrség nem képes egyedül
kezelni, társadalmi összefogásra
van szükség. A település körzeti
megbízottja folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat
kijelölt személyeivel, a helyi
vállalkozások képviselőivel. Az
önkormányzattal való kapcsolattartást mindvégig a konstruktív együttműködés jellemezte,
amely feladat elsősorban a
körzeti megbízottra hárult.
A sárbogárdi rendőrkapitány elmondta, hogy Szabadegyházán
a 24 órás, folyamatos rendőri
ellenőrzés sajnos nem megoldható, de jelentősen emelkedett a
járőrök és más körzeti megbízottak által végrehajtott közterületi
tevékenység.
A tavalyi évet értékelve összegzésként elmondható, hogy a
bűnügyi munka eredményessége jónak ítélhető, azonban a
jövőben komolyabb hangsúlyt
kell fektetni a lopások felderítésére, amely ugyan stagnálást
mutat, de a lakosság szubjektív
biztonságérzetét legjobban
befolyásoló bűncselekmény. A
lokális problémák kezelése jó
színvonalú, azonban a jövőben
is komoly hangsúlyt kell fektetni
a fertőzöttebb területek folyamatos ellenőrzésére, a szükséges
intézkedések mielőbbi megtételére az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében.
Budavári Árpád rendőrkapitány
azzal zárta beszámolóját, hogy
megköszönte az önkormányzat
eddigi együttműködését, pozitív hozzáállását. Július 1-jétől

Szabadegyháza a Gárdonyi
Rendőrkapitányság illetékességi
körébe tartozik.
A rendőrkapitányság 2014.
évi tevékenységéről szóló beszámolót a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
Június utolsó napján a Polgármesteri Hivatalban egyeztető
megbeszélésen találkozott
Budavári Árpád alezredes úr, a
Sárbogárdi Rendőrkapitányság
vezetője, Sági János alezredes úr,
a Gárdonyi Rendőrkapitányság
vezetője, a Veres János körzeti
megbízott és Egriné Ambrus
Andrea polgármester. A zökkenőmentes átadás-átvétellel
kapcsolatban a legfontosabb
részletkérdésekben egyeztettek.
A polgármester kérdésére Sági
János rendőrkapitány ígéretet
tett arra, hogy a körzeti megbízott valóban Szabadegyháza
közigazgatási területén fog
szolgálatot teljesíteni, lehetőleg
a nap 24 órájában. Remélhetőleg ez az állapot hosszú távon
is így marad, tehát ha sürgős,
azonnali rendőri beavatkozásra
van szükség, sokkal gyorsabban
a helyszínre érkezhet a körzeti
megbízott.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság
elérhetőségi, ügyfélfogadási
ideje:
Cím:
2483 Gárdony, Szabadság u. 40.
Posta cím: 2483 Gárdony Pf.: 22
Telefon: 22/355-003
Fax: 22/355-003
BM telefon: 03-22/56-11
E-mail:
gardonyrk@fejer.police.hu
Engedélyügyi ügyfélfogadás:
hétfő: 08.00-12.00 és 13.00-15.00
szerda: 08.00-12.00 és 13.00-15.00
A képviselők ezután egy,
ugyancsak a közbiztonsággal,
közrenddel összefüggő kérdésről tárgyaltak. A Helpynet Kft.
megkereste az önkormányzatot,
hogy csatlakozzon egy közössé-
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gi, több szinten működő digitális, térképalapú megoldáshoz,
ami kiegészíti a már meglévő
rendszereket (kmb, polgárőrség,
térfigyelő kamerarendszer stb.).
Ez egy segélykérésre, egészségügyi és bűnmegelőzési riasztások kezelésére alkalmas rendszer, ezzel a lakosság szubjektív
biztonságérzete és a település
biztonsági szintje magasabb
szintre fejleszthető.
A lakosság számára a rendszerhez csatlakozás ingyenes.
A legveszélyeztetettebb csoportba – mint mindenhol máshol
– a gyerekek, az idősek, a nők,
a hátrányos helyzetűek és a
fogyatékkal élők tartoznak. A
rendszer számos előnye közül
ki kell emelni: Gyorsan lehet
reagálni a lakosságot érintő
veszélyhelyzetre. Azonnali üzenetben el lehet érni a lakosság
jelentős részét. A szomszédos településekkel is összehangolható
a bűnmegelőzési és bűnüldözési
tevékenység. A Helpynet rendszerről a lapban külön cikkben
is foglalkozunk, és a jövőben
több módon is tájékoztatjuk a
lakosságot a részletekről.
A település közösségi, kulturális
élete idén nyáron is mozgalmasnak ígérkezik. Június közepén
20 fős küldöttség utazott néhány
napra franciaországi testvértelepülésünkre, Thiverny-be,

ahol a tíz évvel ezelőtt aláírt
testvér-települési megállapodás
ismét aláírásra került. Jean-Luc
Dion, Thiverny polgármestere
hangsúlyozta, a megállapodás

megújítására nem személyi
okok miatt van szükség, vagy
mert kétség merülne fel a jól
működő kapcsolat folytatását
illetően. Mindössze arról van
szó, hogy a francia kisváros csak
abban az esetben részesülhet
az államtól bizonyos támogatásokban, ha tízévente újból
aláírják az érintett települések az
együttműködést deklaráló dokumentumot. A megállapodás
aláírására szervezett ünnepélyes
találkozón mindkét polgármester örömét fejezte ki, hogy Szabadegyháza korábbi polgármestere is megtisztelte jelenlétével
az eseményt. Szabadegyháza
polgármestere - előrevetítve a
nyelvi nehézségek kiküszöbölésének szükségességét – francia
nyelven köszöntötte Thiverny
vezetőit és lakosait.
A francia település most is kitett
magáért, igen gazdag programokat szervezett nekünk. Ellátogattunk Senlisbe, régészeti
szempontból Franciaország
egyik legérdekesebb városába.
1864-ben fölfedezett római
amfiteátruma sok részében
még csaknem egészen ép. Székesegyházát 1155-ben kezdték
el építeni, de csak II. Henrik
idejében fejezték be; egyes
részei a St. Denis-i apátságra
emlékeztetnek; befejezett tornya
78 méter magas. Kívülről tudtuk
csak megnézni a Liszt Ferenc
Auditóriumot. Cziffra György
világhírű zongoraművész
1977-ben hozta létre Senlisben
a Cziffra Alapítványt, egy XII.
századi kápolnát restauráltatott, és elnevezte Liszt Ferenc

Auditóriumnak, mint ahogy
ezt a gótikus kapu feletti felirat
is hirdeti. Aznap több órán át
hajókáztunk a Saint-Maxim közelében húzódó főcsatornán, és
izgalmasnak ígérkezett a hajón
feltálalt ebéd.

Vasárnap ismét részesei lehettünk a Chantilly-i kastély mellett
megrendezésre kerülő Diana
lovas nagydíjnak… (Mintha
nálunk a Forma 1-en lettünk
volna.)
Az utolsó együtt töltött napon
a tengerpartra utaztunk Le
Tréportba és Cayeux-sur-Merbe. Szerencsére az időjárás is
kedvezett nekünk, most nem
ködös-havasesős időben érkeztünk Le Tréportba, hanem szép
napsütésben, így csodálhattuk
a kilátást, a hegyről fogaskerekűvel (Funicular) mentünk
le a tengerpartra. A bátrabbak
bemerészkedhettek a hideg
tengervízbe… mások csak a
kavicsokon üldögéltek, sétáltak,
csodálták a tengeri madarakat,
élvezték a friss levegőt… Ebédre
különleges fekete kagylót tálaltak nekünk. Nagyon hamar
eltelt ez a pár nap. Jövőre mi
várjuk őket Szabadegyházán…
Az idei évre nem ez volt az
egyetlen francia program.
Július 3-án hat francia diák két
kísérővel, Ritával és Karinnal
érkezett hozzánk, ahol egy teljes
hetet töltöttek el. A programot
az önkormányzat finanszírozta.
A programokról és az élményekről következő lapszámunkban
olvashatnak.
Ugyancsak az önkormányzat
anyagi támogatásával jutottak
ki a 6. osztályos gyerekek Erdélybe, Rittler Gábor és Pálfyné
Miklós Andrea pedagógusok
kíséretében. A katolikus hittan
táborosok is Erdélybe utaznak
július második felében, épp
lapunk megjelenése idején.
Június végén néhány napra fazekas nyári alkotótábor tisztelte
meg jelenlétével településünket.
Franta Dezső, a fazekas szakkör vezetője és a polgármester
közötti megállapodás alapján
az alkotók – „koszt és kvártély”
ellátás fejében – egy értékes
alkotást hagynak az önkormányzatra. Ezek a tárgyak egy
későbbi időpontban – égetés
és kiállításra előkészítés után
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– a művelődési házban lesznek
megtekinthetők, és itt a lapban
is megmutatjuk ezeket.
A beruházások állásáról: az
István utcai szolgálati lakások
mögötti melléképület felújítása hamarosan elkészül. A
temetőhöz vezető új járda engedélyezése folyamatban van,
remélhetőleg augusztus végén,
szeptember elején megkezdhető
a kivitelezés. A Petőfi és Jókai
utcák járdafelújítására benyújtott pályázatunkat az illetékes
hatóság befogadta, a hiánypótlást határidőben teljesítettük.
Mint korábban tájékoztattuk
a lakosokat, augusztus végéig
10 fő vesz részt közfoglalkoztatásban. Július 15-étől október
31-éig újabb 15 főt vonhatunk
be közfoglalkoztatásba, bérüket
100%-ban az állam finanszírozza.
Szabadegyházán idén először
nyári diákmunkán vehetnek
részt a nappali tagozatos diákok.
A járási hivataltól összesen 4
fős létszámkeretet kaptunk, 2
diákot júliusban, 2 diákot pedig
augusztusban alkalmazunk,
az intézményeinkben (óvoda,
művelődési ház). Az ő bérüket
ugyancsak 100%-ban támogatja
az állam, az önkormányzatnak
nem kell saját erőt biztosítania
hozzá.
A több pozitív hír mellett egykét negatív töltetű dologról is
kell szólnunk. Az egyik a műfüves pálya és a kemence igénybevételének rendje. Az utóbbi
időben előfordult, hogy egy
időpontban két baráti társaság
is szerette volna igénybe venni
a pályát (egyikük a kemencét
is, másikuk csak a kemence
környékét, bográcsozáshoz).
Az a társaság, aki kemencézni
is szeretett volna, több héttel
korábban bejelentette igényét,
hiszen a kemencét csak szakszerű felügyelet mellett lehet
igénybe venni. A másik társaság
nem jelezte ilyen igényét.
Felhívjuk a lakosok figyelmét,
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hogy – bár a műfüves pálya és a
kemence használata szabadegyházi lakosoknak, társadalmi
szervezeteknek, szerveződéseknek díjmentes -, a pálya szervezett, csoportos igénybevételét
célszerű bejelenteni, az esetleges
keresztbeszervezések és összeütközések miatt. A műfüves
pálya és a kemence házirendje
hamarosan kifüggesztésre kerül.
A másik észrevétel a művelődési
ház bejárata előtt július elsején
reggelre tapasztalt szemeteléssel kapcsolatos. Egy rendszeresen arra közlekedő helyi
lakos készített fényképeket és
eljuttatta szerkesztőségünkbe,
felháborodásának hangot adva.
Tájékoztatjuk a bejelentőt és a
lakosokat, hogy az épületbiztonsági kamera felvételeinek elemzése után az elkövetők írásbeli
figyelmeztetésben részesültek.

elkövetőkkel szemben.

Felhívjuk a község lakosainak
figyelmét, hogy a művelődési
ház környékén éjjel (is) látó kamerák rögzítik a hasonló cselekményeket, és a jövőben már nem
elégszünk meg a felszólítással,
rendőrségi feljelentést teszünk
a – felvételből egyértelműen
megállapítható – szándékos

A Polgármesteri Hivatal szomszédságában lévő, Szabadság tér
1. szám alatti szociális irodát
néhány hónapja átalakítottuk,
hogy helyet biztosítsunk az
esetleg létrejövő járási ügysegédi
ügyfélfogadásnak. A közelmúltban írtuk alá a megállapodást,
mely szorgalmazza a járási
hatáskörbe tartozó ügyekben
a Szabadegyházán kihelyezett
ügyfélfogadást. Itt kell megemlíteni azt, hogy mivel egyre több
ügyben Gárdonyba kell átjárniuk az ügyfeleknek, egy korábbi
járási menetrendi egyeztető
fórumon az illetékes közlekedési
hatóságoknak a polgármester
jelezte a járásszékhely közvetlen
megközelítésének problémáját.
Miután Gárdony csak Székesfehérváron keresztül közelíthető meg tömegközlekedéssel,

GOMBNYOMÁSRA A SEGÍTSÉG!
EGY OKOS TELEFON IS ÉLETMENTŐ LEHET!
MÁR SZABADEGYHÁZÁN IS ELÉRHETŐ!
Szabadegyháza vezetése úgy döntött,
hogy a lakosság és a település biztonsága
érdekében bevezeti a HelpyNet rendszert,
amit már máshol is sikeresen alkalmaznak.
A HelpyNet egy mindenki számára ingyenesen letölthető telefonos applikáció, kitalálója Gere Ferenc műszaki, rendőrtiszti
és közgazdasági diplomával rendelkező
szakember 25 évig volt rendőr, az évtizedek
alatt elképesztő, szomorú, de szerencsére
sokszor jól végződő eseteket is látott.
Munkája során gyakran tapasztalta, hogy
a segélykérő rendszerek lassúak, esetenként nem azok kapják meg a hívást, akik
a leggyorsabban segíteni tudnak és sok
időt köt le az adatok egyeztetése. A hagyományos segítségkérések menete néha
olyan, mintha a 18. században élnénk: az
üzenet emberről emberre halad, nagyon
lassan, ezalatt percek telhetnek el és egy
vészhelyzet még súlyosabbá válhat, ha késik a segítség. Úgy döntött, kidolgoz egy
olyan rendszert, amely kiküszöböli ezt a
lassúságot, egyetlen gombnyomással értesíti a közelben levő hivatalos segítőket,
például a közterület-felügyelőket vagy

a polgárőröket, illetve a település biztonsági központjában is jelez, emellett a
közvetlen hozzátartozókat is értesíti úgy,
hogy megosztja a segítséget kérő pontos
helyzetét, és azonnal útvonaltervet is kínál
az eléréséhez!
Ahogy mondja: „A HelpyNet-tel a múltamat ötvöztem a jelenemmel, vagyis a közbiztonság iránti elkötelezettséget a gyorsan
fejlődő digitális technológiával.”
Mi módon segíthet a HelpyNet a lakosságnak?
Ha belegondolunk, akkor gyerekeink és
idősebb szüleink, szeretteink biztonsága ez
egyik legfontosabb dolog számunkra, nem
lehetünk mindig mellettünk, de alkalmazhatjuk a technológia adta lehetőségeket!
A gyerekek a szüleiket megszégyenítő
gyorsasággal és logikával kezelik az okos
telefonokat, az azokon levő játékokat és
egyéb applikációkat.
Az esetükben nincs más dolgunk, csak
együtt ingyenesen regisztrálni és megadni
azt a 3-3 mobil telefonszámot és e-mail
címet, amire, ha nem érzik magukat biztonságban és használják a HelpyNet-et,
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érdemes lenne megfontolni a
Zichyújfaluig közlekedő buszjáratok útvonalának meghos�szabbítását. Akkor arra ígéretet
kaptunk, hogy megvizsgálja a
busztársaság, a közút alkalmas-e
a forgalom lebonyolítására, másrészt milyen technikai eszközt
tudnak biztosítani erre a célra.
(Megjegyezzük, épp Zichyújfaluig hagy kívánnivalót maga
után a közút állapota, Zichyújfalu és Szabadegyháza között már
sokkal jobb minőségű az út.)
Remélhetőleg ezen a vonalon
is változást sikerül elérnünk.
Addig alkalmanként – megfelelő
számú ügyfél esetén – az önkormányzat kisbuszaival oldjuk
meg az ügyfelek szállítását Gárdonyba.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

akkor a családtagok és barátok megkapják
az értesítést sms-ben, illetve e-mailben,
a gyermek valamennyi elérhetőségével
és pontos helyzetével együtt, megelőzve ezzel a nagy-nagy ijedtséget és adott
esetben a bajt is!
Kezdődik a nyár, a gyerekeknek több az
idejük és szabadabban mozognak néha
egyedül, néha a barátaikkal együtt, mi pedig nyugodtabbak lehetünk, ha zsebükben
a biztonságuk a HelpyNet-tel!
Az SOS Azonnali Segítség Kérés mellett
Egészségügyi Riasztás is adható, illetve jelezhetjük, ha a környéken olyan idegen vagy
Gyanús Alakokat látunk, akik veszélyt jelenthetnek ránk vagy a hozzátartozóinkra.
Szabadegyháza vezetése úgy döntött,
hogy a lakosság és a település biztonsága
érdekében megrendeli a teljes rendszert
valamennyi háttérszolgáltatással, így
nemcsak a beállított barátok és családtagok értesülnek a segítségkérésről, hanem a település hivatalos segítői, illetve
a biztonságért felelős központok is, akik
hatékonyan tudnak beavatkozni a szolgálati időben.

BEMUTATKOZIK A CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT ÚJ MUNKATÁRSA
Szabadegyháza községben 2015.05.19.
napjától a Családsegítő Szolgálat feladatait új családgondozó Jassóné Kardos
Ildikó látja el. A
bemutatkozását az
alábbiakban olvashatják:
„A szociális szférában 16 éves szakmai
tapasztalattal rendelkezem. 1999-től Mezőfalván a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnál szociális asszisztensi munkakörben kezdtem meg munkásságomat.
2000-ben Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának fenntartásában integrált szociális intézményként kezdtük meg működésünket 5 szakmai egységgel: Családsegítő
Szolgálat, Gyermekjóléti Szolgálat, Házi
segítségnyújtás, Idősek nappali ellátása,
Szociális étkeztetés.
Feladataim közé tartozott az intézmény
minden szakmai egységében történő adminisztrációs munka elvégzése, nyilvántartások vezetése, levelezés, nyomtatványok
készítése, kliensekkel történő közvetlen
kapcsolatfelvétel, ügyintézésben történő
segítés, tájékoztatás. Ezáltal mind az 5
szakmai egységre rálátásom nyílott.

2012-ben felvételt nyertem a Kodolányi
János Főiskola – Budapest – szociális munkás karára.
Tanulmányaim során széleskörű tapasztalatot szereztem a szociális szférában előforduló leggyakoribb problémák megoldásának segítésében, a kliensek tájékoztatása
a jelenlegi szociális, családtámogatási és
munkaerő-piaci lehetőségek kiaknázásában valamint a helyi lehetőségek kihasználásában.
Férjem, Jassó Szilárd 1999 óta a Hungrana
Kft. dolgozója. Három gyermekünk van,
közülük kettő családot alapított. Legkisebb lányom 15 éves. Jövőbeni terveink
között szerepel, hogy Szabadegyházára
szeretnénk költözni, ezért is döntöttem
úgy, hogy 16 éves szakmai múltamat hátra
hagyva váltok.
Az alábbiakban szeretném Önöket röviden tájékoztatni a családsegítés céljáról
és feladatáról, hogy amennyiben bárkinek
szüksége lenne rá, tudásommal és tapasztalatommal segíteni tudjak:
A családsegítő szolgáltatás célja, hogy az
alapvető szociális gondokkal átszőtt egyének és családok krízishelyzetét egységben
kezelje, a tartósan segítségre szorulók
átfogó gondozása, szociális és mentális
ellátás biztosítása, valamint prevenció
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(megelőzés). A szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet
miatt segítségre szoruló kliensek (egyének,
családok, csoportok, közösségek) számára
az ilyen helyzethez vezető okok feltárása és
a krízishelyzet megszűntetése a szociális
munka eszközeinek, módszereinek felhasználásával, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
A családsegítés szolgáltatásait a település
ellátási területén élő, bármilyen problémával küzdő, segítségre szoruló kliens közvetlenül és közvetve (pl.: telefonon, postai
úton, internet) igénybe veheti!
A családsegítés családokra és családtagokra
kiterjesztett szociális munka, rövid és hos�szú távú segítségnyújtást jelent, melynek
célja a válságokkal szembekerülő családoknak segítséget nyújtani. Lényege, hogy a
család túljusson a nehéz időszakon a család erősítése által. Egy esemény váratlanul
zavarba hozta a család életét és a helyzet
megoldásához segítségre van szükség.
Családsegítői tevékenység körébe tartozik
az ügyintézési nehézségekkel küszködők
részére nyújtott segítség, amely egyszeri
találkozás alkalmával is biztosítható: pl.
nyugdíjazással, családtámogatási ellátások
igénybevételével kapcsolatos nyomtatványok kitöltése, fellebbezések elkészítése,
részletfizetési kérelmek, egyéb kérelmek
megfogalmazása és készítése.
A szolgáltatás önkéntesen és térítésmentesen vehető igénybe!

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Kedves óvodám
Sok szép nap után
Itt a búcsúnap
Indul a csapat…”
Hosszú évek óta kedves színfolt kisfalunk
életében az óvodai évzáró, ballagás. Ilyenkor lezárunk egy évet, a gyermekek eggyel
nagyobb csoportba lépnek. Azonban ez a
nap igazából a nagycsoportosokról szól,
akik elbúcsúznak az óvodától és kilépnek
a „nagy életbe”, iskolások lesznek. Az évzárót megelőző napon vidám maskarába
öltöznek és közös játékkal, tánccal, viccelődésekkel töltjük el az időt. Majd búcsút
veszünk társainktól, az óvoda dolgozóitól, kedvenc játszóhelyeinktől, a csoportunktól és egymástól. Az idei évzárón a

kicsik kutyusoknak öltöztek és kedves kis
műsorukkal először szerepeltek a „nagy
közönség” előtt. A vegyes csoport a négy
évszakra építette műsorát. A nagycsoportosok az elmúlt 3 év anyagából adtak elő
egy csokorra valót. Majd az iskolába menők
tornabemutatója következett, amit a nézők
kedves tapsa kísért végig és a gyerekek
szereplése minden dicséretet megérdemel.
A műsor után csendes lett az óvoda, megüresedett a csoportszoba. Olyan vegyes érzelmek kavarognak ilyenkor bennünk.
Büszkeség és egy kis szomorúság.
Milyen nagyok és önállóak lettek a „gyerekeink”. Az apró, botladozó kisgyerekek
egy szempillantás alatt megnőttek. Cserfes,
önálló akarattal bíró, néha „szófogadatlan”,

olykor feleselő, de akkor is a mieink. Emlékek törnek elő az első napokról. Az egész
nap pityergő, a kis duli-fuli, a „vigasztaló”
széken ücsörgő, az örökösen bábozást kérő,
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Juhász Gábor, Juhász Zsanett, Karácsony
Vivien, Kelemen Kitti, Koch Róbert Ádám,
Kovács Zsuzsanna, Lészeg Levente Márk,
Mókos Roland Zoltán, Németh Bálint, Papp
Petra, Poós János, Szabó Anna, Szalai Tímea Szofi, Szaniszló Mihály, Liebháber
Bálint, Mihók Krisztián, Plank Tímea, Ujcz
Gergő, Tóth Letícia, Varga Bálint és Veres
Vivien.
az egész nap ölben ülő, a kis nem beszélő, a
mindig mosolygó, az odabújó, az örökösen
tiltakozó…
Ezúton is szeretném megköszönni a
kollégáim és magam nevében a szülőknek, hogy igyekeztek munkánkat segíteni, együttműködni. Kívánom, hogy
nagyon-nagyon sok örömük teljék még
gyermekeikben.
Kedves Gyerekek! Köszönjük, hogy 3 évig
részesei lehettünk az életeteknek. Gon-

doljatok ránk olyan nagy szeretettel, mint
amilyen szeretettel mi gondolunk Rátok.
Kívánunk jó tanulást, nagyon-nagyon sok
örömet, legyetek vidámak mindig, pihenjetek egy jót a vakáció alatt!

Druhapolcsik Jánosné
óvodapedagógus

Az óvoda összes dolgozója nevében szeretettel búcsúzik Tőletek: Marika óvó néni
Első osztályosok lesznek: Dienes Gábor
Zsolt, Dombrovszki Detti, Dózsa Dominik,
Druhapolcsik Bálint Sándor, Gyuricza Milán, Eperjesi Eszter, Fischer Noel Gábor,

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Ha színekben szeretnénk kifejezni a júniust, akkor csupa-csupa szín kavalkád volt
a gyerekeknek. Kezdődött először is egy
kései, de annál sikeresebb gyereknappal.
A felsősök, mint kis Robin Hoodok vettek
részt az akadályversenyben. Természetesen
kötelező volt a csatakiáltás, de volt erőpróba,
be kellett bizonyítani a szellemi tudásukat
a tolvajok fejedelméről, illetve ügyességi és
hölgyhódító feladat is volt. Az alsósoknak is
sok érdekesség jutott. Elsőként az iskolában
egy puzzle-t kellett kirakniuk és fel is ismerni, hogy melyik meséből van a kép. Többi
állomásuk - csakúgy, mint a felsősöknek - a
falu egyéb pontjain volt. Így a játszótéren
logikai, a művelődési ház és a hivatal körül
pedig ügyességi feladatok, sőt kincskeresés
is várta a gyerekeket.
A tanév befejeztével idén nem csendesedett
el az iskola. Több tábor is várta a tanulókat,

melyek egy része a Támop-3.1.4. pályázaton nyert támogatás segítségével került
megrendezésre.
Június 17-én a németesek táborával indítottak. A délelőtti foglalkozásokon 15 tanuló
vett részt. Pálfyné Miklós Andrea szervezte
és vezette a tábort, melynek munkájában Bódás Márta is részt vett. A nap közös reggelivel
kezdődött, majd daltanulás, játékok, mesefeldolgozás, kézműves foglalkozások szerepeltek a programban. Mindez természetesen
német nyelven, hiszen fő cél a német nyelv
népszerűsítése, játékos formában történő
gyakorlása volt. A foglalkozások központi
témája a természet, állatok és környezetünk.
Természetesen a közös kirándulás sem maradhatott el: Budapesten jártak az állatkertben, ahol a foglalkozásokon megismert állatokkal találkozhattak a gyerekek. A tábor
5 napja hamar eltelt. Reméljük, hogy jövő

nyáron ismét lehetőség lesz megrendezni.
Június 22-től 5 napon keresztül az alsósoknak szerveztek kézműves tábort, ahol
számos dolgot kipróbálhattak. Első nap társasjátékot készítettek, második nap fakanálbábokat, majd szerdán jött az agyagozás a
Kézműves Házban Eti óvó néni segítségével.
Negyedik napon Szentendrére kirándultak
a skanzenbe, majd levezetésképp pénteken
gipszfigurákat festettek és memóriajátékot
készítettek. A programokon 46 gyerek és 4
pedagógus vett részt. A gyerekek mindan�nyian alsó tagozatosok voltak. A foglalkozásokat pedig Zsótér Györgyi, Kozdrony-Tulok
Viktória, Kolonics Zsuzsanna és Németh
Mihályné tartotta.
Közben június 20-án nyolcadikosaink elballagtak és a tanévzáró ünnepségre is sor került. Ballagóink közül valamennyien felvételt
nyertek valamely középfokú intézménybe.
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4-en szakközépiskolában, 8-an pedig szakiskolában folyatják tanulmányaikat. Az iskola
majd 200 tanulója közül alsóban 5 kitűnő és
11 jeles, felsőben pedig 4 kitűnő és 3 jeles
eredmény született.
Június 22-24 között rendezték meg a kisiskolák országos atlétikai döntőjét Békéscsabán,
melyen iskolánkból is szép számmal megjelentek gyerekek. Az első nap az utazással,
a verseny helyszínének megismerésével és
a megnyitóval zajlott. Másnap, kedden kezdődött meg az igazi munka. Először mind
a két csapatnak a 3 próba versenyek voltak
(kislabda-hajítás, távolugrás, 60 és 100 m futás), majd Lukács Dani futott 800 m-t, mert
még délelőtt megrendezték az időfutamokat.
Dani nagyon ügyes volt, mert 5. időeredménnyel bejutott az „A” döntőbe, ami azt
jelenti, hogy az első 8 legjobb gyerek futhat
itt, az elsőtől a 8. helyekért. A csapataink 7.
helyezést értek el 17 csapatból.
Délután voltak a svédváltók időfutamai. Itt is
mind a 2 csapatunk bejutott az „A” döntőbe.
Az esti program egy kis városnézés volt.
3. nap reggel esett az eső, de mire Dani döntőt futott, már elállt. Dani sokáig vezette a
mezőnyt, de elfáradt, végül 7. lett.
Ez után következtek a svédváltó döntők. A
fiúk 7. helyezést értek el.
A lányok is még a 3. futónál is 7. helyen futottak, de Hibácska Kíra felhozta a csapatot
a 4. helyre.
Összesen 13-an versenyeztek Szabadegyházáról. 4. osztálytól 8. osztályig voltak gyerekek. II-III-IV. korcsoportos gyerekekből
vegyesen álltak össze a csapatok a 3 próbában és a svédváltóban is.

Összesítésben tanulóink a 6. helyezést érték
el a pontversenyen 113 iskola közül. Bár az
idén nem sikerült elhozni a vándorkupát,
így is nagyon szép eredményt értek el a gyerekek. Minden csapat a döntőbe jutott, és a
mieinken kívül nem volt más iskola, aki 4
csapatot vitt, mind a 3 próbában, mind a
svédváltóban fiú és lány csapattal is képviselte volna a megyéjét.
Gratulálunk minden résztvevőnek, és nagy
köszönet Rittler Gábornak a felkészítésért,
az önkormányzatnak a támogatásért, illetve
Nóra néninek a rengeteg segítségért!

Június 29. és július 3. között a felsősöknek
tartottak öko-tábort, mely 5 nap során számos újdonsággal ismerkedhettek meg a
gyerekek. Elsőként a Velencei-tóhoz utaztak, ahol egy hajókiránduláson vettek részt.
Aznap még levéllenyomatokat készítettek, és
feladat volt még az is, hogy ezeket azonosítani is tudják. Kedden helyi program következett. Juhász Imre bácsi fogadott bennünket
nagy szeretettel és egy csodás előadással a
juhászéletről, a délután pedig agyagozással
telt. Szerdán, Möszmer Antal tanár Úr mutatott egy kicsiny kis szeletet a Szabadegyházai
Arborétumból. Az iskola udvarán kalauzolt
végig bennünket a ritkaságok és legek között.
Később kéreglenyomatok is készültek. A
csütörtöki nap újra kirándulással telt. Tihanyba utaztak a gyerekek, ahol egy ürge lesen
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vettek részt. Érdekes volt megfigyelni, ahogy
ágaskodtak a fűben. Mikor már mindent jól
megvizslattak a gyerekek és kifigyelték, miket esznek, útnak indultak és túráztak egyet
a Tihanyi visszhangig, amit természetesen
le is teszteltek. Zárásként, július 3-án délelőtt a helyi szennyvíztisztító telepre mentek
el, ahol kaptak egy rövid történeti áttekintést a szennyvízről és annak kezeléséről.
Megtudták, hogy az ókori görögöknél már
megjelent a tisztítás alapja, majd a rómaiak
továbbfejlesztették, aztán a középkorban ez
egy kicsit visszaesett. Mára már zárt szennyvíztisztító telepeken működik a kommunális
szennyvíz tisztítása. Ezzel a fogalommal is
megismerkedtek a gyerekek. Megtudták, mi
az, amit a háztartásból tilos bejuttatni ebbe
a rendszerbe, ezek pedig az olajok, zsírok és
toxikus anyagok. A rövid interaktív beszélgetés után körbejárták a Szabadegyházai
Szennyvíztisztító telepet, amely 3 település:
Perkáta, Sárosd és Szabadegyháza kommunális szennyvízét fogadja be.

Marczi-Csicskovics Anikó
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KITÜNTETÉS
ISKOLÁNKBAN
Június 30-án, délelőtt Gárdonyban tankerületünk kimagasló
munkát végző pedagógusait
köszöntötték. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
oklevelét a jövő nemzedékéért
végzett áldozatos nevelő-oktató
munkájáért iskolánk négy pedagógusa vehette át: Szeipné Dérfi
Márta, Bozainé Szeip Krisztina,
Rittler Gábor és Pálfyné Miklós
Andrea részesült az elismerésben. Gratulálunk!
Rittler Gábor, Pálfyné Miklós Andrea, Bozainé Szeip Krisztina, Szeipné Dérfi Márta

ISMÉT ERDÉLYBEN TÁBOROZHATTUNK
Mintha tegnap lett volna, amikor először
mentünk testvértelepülésünkre, Korondra
a hetedikes diákokkal. Hamar eltelt a tanév,
s a nyár öt napját ismét Erdélyben tölthette
iskolánk 18 diákja. A táborozók a leendő
hetedikesek voltak, Rittler Gábor tanár úr
osztálya.

Az őszi tanulmányi kirándulás után jött az
ötlet, hogy jó lenne, ha iskolánk minden diákja számára lenne lehetőség Erdély megismerésére. Az ötlet szerencsére támogatásra
talált, hiszen településünk önkormányzata
e szép cél mellé állt, s a mostani út szállás és
utazási költségét is magára vállalta. A tábort
ismét Pálfyné Miklós Andrea szervezte.
Június 24-én indult a lelkes kis csapat a

hosszú útra. Békéscsabán rövid pihenő
következett, ahol a Kisiskolák Országos
Atlétikai versenyén is szurkolhattunk a
svédváltónak. A verseny után csatlakozott az utazókhoz Gábor bácsi és néhány
versenyző is. A Királyhágón gyönyörködhettünk a tájban, majd irány Korond. Bíró

Lajosék ismét szeretettel vártak és immár
régi ismerősökként köszöntöttek minket.
Másnap reggel esőre ébredtünk. A rossz idő
kicsit átírta a napunkat. A korondi programok helyett Parajdra indultunk a sóbányába. Utunkat Szováta felé folytattuk, ahol
a csepergő esőben a Medve-tavat jártuk
körbe. Ezután ellátogattunk Farkaslakára,
ahol Tamási Áron sírját koszorúztuk meg.

A történelmi emlékhelyek felkeresése után
a negyedik napunkat a természeti szépségeknek szenteltük. Immár verőfényes
napsütésben vezetett utunk a Gyilkos-tóhoz
és a Békás-szorosba. Lélegzetelállító látványt nyújtanak a 2-300 méteres meredek
sziklafalak s a közöttük futó patak. Szejkefürdőn a székely kapukkal ismerkedtünk és
felkerestük Orbán Balázs sírját is.
Sajnos elérkezett utunk utolsó napja is. A
hosszú utazást többször megszakítottuk,
így megálltunk Székelykeresztúron Petőfi
körtefájánál. Itt töltötte Petőfi a segesvári
csata előtti utolsó estéjét. Segesváron megnéztük a várat, felmásztunk a diáklépcsőn.
Hosszabb időt töltöttünk Gyulafehérváron,

ahol a Szent Mihály-székesegyházban Hunyadi János szarkofágját kerestük fel. A várban tett séta után Nagyenyedre indultunk,
ahol a híres Bethlen-kollégium található.
Az épületet éppen felújítják, így csak az
udvarára mehettünk be, ahol az egykor itt
tanulók közül a leghíresebbek nevét emléktábla őrzi. Itt tanult Kőrösi Csoma Sándor,
Barabás Miklós, Áprily Lajos és Sütő András is. Utunk vége
felé a Királyhágón
vettünk búcsút Erdélytől.

-9-

község önkormányzatának támogatását,
hiszen enélkül nehezen valósulhatnának
meg az ilyen szép és nemes célt szolgáló
táborok. Köszönetet érdemel Boga András
is, aki tudásával, helyismeretével végig segítette utunkat. Reméljük, hogy jövő nyáron
ismét ellátogathat egy osztály Erdélybe,
ápolva a testvér települési kapcsolatokat.
Pálfyné Miklós Andrea

Úgy gondolom,
hogy ismét feledhetetlen élményekben
volt része diákjainknak, akik a határon
túli magyarok életével, Erdély természeti szépségeivel és
történelmi emlékeivel is ismerkedhettek. Köszönjük a

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A harmadik napra hosszabb utat terveztünk. Bár az idő változatlanul nem volt
kegyes hozzánk (a Tolvajos-tetőn 2 fok
volt), nem vette el a kedvünket. A Gyimesekbe mentünk, hogy Gyimesbükkön
felkeressük a történelmi Magyarország határát, az „Ezeréves határt”. A régi vámház
és az egykori határkő megtekintése után
felmásztunk a Rákóczi-vár romjaihoz is,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Gyimesek
vidékére. Mire a csíksomlyói kegytemplomhoz értünk a nap is kisütött. Ebéd után
ismét felkerestük a Nyerges-tetőt, az 184849-es szabadságharc egyik utolsó erdélyi
ütközetének emlékhelyét.

IV. Cukorfalat Fesztivál július 3-4.
Az időjárás nagyon kegyes volt hozzánk az idén, sőt mondhatnám túl kegyes
is, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy sok résztvevővel, színes programokkal és élményekkel teli zártuk le az idei Cukorfalat Fesztivált. Most pedig
jöjjön egy kis visszaemlékezés.
A pénteki napot Odett koncertje nyitotta meg, melyből az is kiderült, hogy
a fiatal énekesnő egyedi hangú és karakterű énekesnő, profi előadói képességekkel megáldva. Arra született, hogy diktálja a divatot, kiváló szerzőkkel,
zenészekkel közreműködve építi szólókarrierjét és szemtelenül fiatalon
jelentős sikereket ért el már.

Ameerah

Odett koncertjét a Honeybeast követte, mely „A legnagyobb hős” című dallal
a 2014-es Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplőjeként
szerzett országos ismertséget.
A nagy meleg ellenére sokan kilátogattak a rendezvényre. A koncertek
utáni diszkót Dj Takács vezényelte le, és szerintem elmondható, hogy méltó
befejezése volt ez a pénteki napnak.
Szombaton délelőtt a nagyon közkedvelt vízi foci várta a sportrajongókat,
illetve azokat, akik egy kicsit fel akartak frissülni a nagy melegben. Ezen a
napon számos kísérőprogramokon vehettek részt a fesztiválra kilátogatók.
Volt kovácsolási lehetőség, kisállat-bemutató, karikatúrarajzolás, kiállítás,
játszóház, véradás, pólónyomtatási lehetőség, illetve csokiszökőkút. Andi
bohóc pedig egész nap lufihajtogatással szórakoztatta a gyerekeket.
A délutáni programokat Egriné Ambrus Andrea polgármester beszédével,
illetve a „Mellrák után is van élet- Együtt könnyebb” kezdeményezés közreműködésével 30 darab rózsaszínű héliumos lufi felengedésével nyitottuk

Zafirah és Salimah

Seelah
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Szabad 1 Lap

meg. Ezután a helyi fellépők következtek, akik sok munkával és
versenyeken való részvétellel a hátuk mögött készültek a fellépésre.
Elsőként Bozsoki Anka és csapatai léptek a színpadra az Ameerah,
a Salimah és a Zafirah, majd őket Kreisz Csaba csapata, a Seelah
követte. Ezután a néptáncosok mutatkoztak be Sebek Zoltán vezetésével, majd a Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör, és előadásuk végén
a Benedek házaspár külön műsorral örvendeztetett meg minket.

Szabad 1 Lap

Balázs közreműködésével: Stunt Rider bemutató látványos show
elemekkel megspékelve.

Appryl Project

FOCI, FOCI, FOCI
A Kinizsi SC 3 évvel ezelőtt már egyszer
tartott tábort gyerekeknek. Idén újra életre
hívták és ifj. Horváth Ferenc szervezésében
programokkal teli napokat tölthettek el a
gyerekek a sportöltöző körül. A kezdés június 21-én, vasárnap este volt. Már délután
szorgos szülők és gyerekek nyüzsögtek az
öltözőnél, hogy segítsenek a sátrak felállításában. A megnyitó után, ahol a főszervező mellett Sági Gábor sportköri elnök is
köszöntött mindenkit, megkezdődhetett a
vacsorakészítés. Nagyon hangulatos este
sikeredett. A szülők és szervezők közösen
sütötték a szalonnát és virslit tárcsában,
majd a nagy falatozás után még a gyerekek levezetésképp rúgták a
bőrt, míg lehetett. Másnap délelőtt a pályán edzéssel, majd a Művelődési Házban csocsóval, ping-ponggal folytatódtak a programok.
Délután Vadász Imre, aki egykor Szabadegyházán is futballozott,
jött el hozzánk, és válaszolt a gyerekek minden kérdésre, akik pedig
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badegyházára egy barátságos mérkőzésre. Nagyon lelkiismeretesen küzdött mindenki, és aznap még az időjárás is mellettük állt.
Kedden sajnos már mostohább volt az idő. Szinte egész nap esett
és a levegő is lehűlt. A
délutánt a művelődési házban töltötték a
szülőkkel együtt, egy
közös családi, ügyességi vetélkedővel, amit
Fábián Brigitta szervezett le. Volt abban az
egy órában minden,
amit csak el lehetett
képzelni: mocsárjárás,
zsákban futás, pingpong labdával egyensúlyozva futás, lufival
futás és még sorolhatnám. Egy biztos: nevetésből nem volt hiány.
Estére újabb vendégek érkeztek. A pusztaszabolcsi gyerekek jöttek,
hogy összemérjék tudásukat a mieinkkel. Sajnos az időjárás ekkorra
már abszolút nem mellettünk állt. Végig esett az eső, de a lurkók
így is végignyomták, és küzdöttek a győzelemért.
Vacsora előtt még egy meglepetés is belefért. Az egyik kisfiúnak,
a zichyújfalusi Szaniszló Szabolcsnak épp aznap, június 23-án volt
a születésnapja, így tehát pár pohár gyerekpezsgővel és egy finom
tortával meg is köszöntötték őt.
Zárásként szerdán, közel 60-an indultunk el Tatabányára a Gyémánt
Fürdőbe, ahol az egész napot töltöttük. Csodálatos élményben
volt részünk. A gyerekek egész nap ki sem akartak jönni a vízből, és a hűvös ellenére is a bátrabbak még a kültéri medencét is
meglesték. Fedett részen volt 2 csúszda is, amit mi, felnőttek sem
hagyhattunk ki.

Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör

A helyi fellépők bemutatkozása után a B-COOL Dance Team pörgette fel a hangulatot a színpadon akrobatikus rocki, show-tánc
és hip-hop előadásaikkal. Köztük tűnt fel a Black Angels hip-hop
csoport is, Horváth Gabriel vezetésével, akik már külön csapatként
léptek fel a B-COOL Dance Team keretein belül.

A szombati nap esti nagy fellépője a sokak által várt Apostol
együttes volt, majd a Viking zenekar egy hatalmas bállal zárta le
az idei Cukorfalat Fesztivált. Mindkét napon fesztiválhangulat,
különböző árusok és kézművessátrak várták a látogatókat és tették
még színesebbé a rendezvényt.

nagyon aktívak voltak. Imre bácsi ugyan sietett tovább a beszélgetés
után, de nagyon kedvesen még aláírta az összes - most már relikviát
-, melyet a gyerekek hoztak neki, de ő sem távozott üres kézzel.
A Kinizsi Sportklub nevében „Fefe” egy szabadegyházai kupával,
egy mindenki által aláírt focilabdával és egy 10-es számú mezzel
köszönte meg a kedves perceket Vadász Imrének.
Még aznap este a sárosdi gyerkőcök látogattak el hozzánk, Sza-

Köszönet a gyerekek nevében az egész táborozásért a szervezőknek,
Horváth Ferencnek, Bolla Jánosnak és Szaniszló Mihálynak, a sportköri elnöknek, Sági Gábornak, szakosztályi vezetőnek Szaniszló
Gábornak, Pinke Ildikónak a folyamatos ügyeletért és mindenért, a
Faház Vendéglőnek a finom étkekért, valamint nem utolsó sorban
a szülőknek, akik az egész tábor ideje alatt jelen voltak, segítettek a
felügyeletben, a gyerekek körüli teendőkben és még finomságokkal
is hozzájárultak a tábor sikeréhez.
Marczi-Csicskovics Anikó

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRÁT!
B-Cool Dance Team

Ezután Tóth Andi nyitotta meg a koncertek sorozatát, akit, mint a
2014-es magyarországi X-Faktor legfiatalabb győztesét ismerheti a
közönség. A rocker stílust képviselő Tóth Andi után egy kis retró
stílus következett a színpadon, amit a sokak által ismert és kedvelt
Hip-Hop Boyz képviselt. Ezután egy kis táncos produkció az Appril
Project előadásában, akik az első Cukorfalat Fesztiválon is nagy
sikerrel szerepeltek már. Majd egy kis izgalom következett Erdei

Apostol

Ezúton is szeretném megköszönni a fellépőknek a
részvételt, illetve minden segítőnek a sok segítséget!
Köszönöm!
Kovács Réka

Borsos Lilla

2015.06.30. Bartók B. u.13

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap

AZ IDEJÉBEN FELISMERT MELLDAGANAT GYÓGYÍTHATÓ!
A Szabadegyházán lakó 45-65 év közötti asszonyok, akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre szóló meghívót kapnak a
szűrővizsgálatra.
A vizsgálat időpontja:
2015. augusztus 6-11. között
Rendelési idő: hétfő-péntek 7:30-13:30 óráig
A vizsgálat helye:

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

Székesfehérvár Hunyadi u. (új SZTK) harmadik emelete
Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a szűrőállomáshoz bizalommal.

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

Telefonszám: 06-20/387-7996
Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

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
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SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTŐ
Id. Horváth Ferenc, István utca
76. szám alatti lakost köszönti sok
szeretettel családja 72. születésnapja
alkalmából, kívánva, hogy még sok
olyan boldog napot tölthessenek együtt,
mint amilyen az idei június 23. is volt.
“A meghatottság örömétől,
ha könnyezik a szemed,
a körülvevő szeretet simogató
ereje törölje le neked.
A hetvenkét év tekintélyes
életkor mindenkinek.
Neked ez röpke szaladás,
rendületlen versenyfutás,
veled haladnak az események,
melyek egésszé alkottak téged.”

Tisztelt Hölgyem, Asszonyom!
Gondoljon szeretteire! Gyermekei, unokái szeretnék minél tovább élvezni az Ön szeretetét, gondoskodását! Saját egészsége érdekében
kérem, vegyen részt a fájdalommentes mellrákszűrésen!

Boldog születésnapot!

A melldaganat, ha időben felfedezik, gyógyítható!
A műtét is kisebb, a kezelések is egyszerűbbek.
Ha a daganatnak időt ad a halogatással, sokkal több lesz a baj vele.
Ha az Ön Édesanyja, Nagymamája kapott meghívót, mondja el Neki, hogy még sokáig szüksége van rá, hogy félti az egészségét és megnyugtatná, ha elvégeztetné a mellrákszűrést!
Ha Önnek van olyan rokona, ismerőse, aki kapott meghívót, de még nem vett részt a szűrésen, emlékeztesse rá!
A szűrővizsgálat ingyenes!
Az önkormányzat – szükség esetén – a szűrővizsgálatra eljutásban segítséget nyújt. További információért kérem, forduljon Nochta
Tamásné védőnőhöz!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

HIRDETÉSI ÁRAINK

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

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

IGAZGATÁSI SZÜNET

Július 20. - augusztus 9-ig az ügyfélfogadás szünetel a Polgármesteri
Hivatalban. Az első ügyfélfogadási nap augusztus 10., hétfő.
Anyakönyvi ügyekben ügyelet: 30/638-42-48

ÁLLÁS
Szabadegyházai fondant gyártó
üzemünkbe állást hirdetünk 1 fő férfi
fizikai munkaerőre változó műszakban július-decemberi időszakra.

impresszum

Szabad 1 Lap
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Szabadegyháza Község Önkormányzata
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Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza

ÁLLATORVOSI
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2015. július 18-19.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
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2015. július 25-26.
Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
0620-9749-065

Szerkesztő: Marczi-Csicskovics Anikó
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Feladatkör: alapanyagok előkészítése
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Szabad 1 Lap
TAGTOBOROZÁS A TELEPÜLÉSI MENTŐCSOPORTBA!
Fejér megyében a köteles polgári védelmi
szervezetek állománya több ezer főt tesz ki,
de szerencsére az önkéntes alapon jelentkezők száma is gyorsan növekszik.

A katasztrófavédelem nemzeti ügy. Minden
embernek joga van megismerni a környezetében lévő veszélyforrásokat, egyúttal
kötelessége a tőle elvárható módon közreműködnie a veszélyhelyzetek megakadályozásában és elhárításában.
A katasztrófavédelem egyik legfontosabb
eleme a jól működő, széleskörű társadalmi
alapokon nyugvó polgári védelem, mely
megteremtésében az állampolgároknak is
tevékenyen részt kell venniük. A polgári
védelem fokozatosan fejlődött ki a korabeli
légoltalmi feladatokból, és vált a természet
vagy az ember okozta katasztrófák megelőzését, és az azokkal szembeni védekezést
szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési
rendszerré.
Ahogy az elnevezés is tükrözi, az állampolgárok szerveződésével, együttműködésével,
egy védelmére hivatott rendszerről van szó,
mely elsősorban különböző katasztrófák,
veszélyhelyzetek esetén képes segítséget
nyújtani olyan esetekben, amikor a kialakult helyzet kezelésére rendelt állami szervek (tűzoltóság, rendőrség, mentőszolgálat)
kapacitásai már nem elegendőek (pl.: egy
hosszan elhúzódó árvízi helyzet). Mindemellett szükségessé válhat olyan technikai
eszközök, gépek, és élőerő igénybevétele,
amelyekkel a hivatásos szervek nem, vagy
csak korlátozott mértékben rendelkeznek.

TŰZOLTÓVERSENY
FALUNKBAN

Az ideális önként jelentkező vállalja, hogy
szabadidejéből áldoz a köz javára, felajánlja
erejét és tudását embertársai védelme érdekében a köz szolgálatában.

A katasztrófavédelem polgári védelmi
szakterületének alappillére az úgynevezett
polgári védelmi szervezetek hierarchikus
rendszere. Ez a rendszer alulról építkezik,
a különböző egységek egymásra kerülve
alkotnak egységes rendszert. Így juthatunk
el a munkahelyi polgári védelmi szervezetből a települési, a területi, majd a központi
rendeltetésű polgári védelmi szervezetig.
Minden szervezet kisebb egységekből áll
(infokommunikációs, logisztikai, egészségügyi, lakosságvédelmi stb.), melyeket
az adott település, terület veszélyeztetettségének figyelembevételével hoztak létre.

A Települési Mentőcsoportba történő
jelentkezés első lépése a település Polgármesteri Hivatalában (a közbiztonsági
referensnél) elérhető önkéntes belépési
nyilatkozat kitöltése.
Kérjük, csatlakozzon hozzánk, emeljük
minél magasabb szintre településünk biztonságát!

A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény lehetőséget ad önkéntes
jelentkezés alapján szerveződött polgári
védelmi szervezetek létrehozására is.
zökkenőmentesen zajlott le. A nap végén
a díjakat Bozsoki József, a sárosdi önkéntes
tűzoltó egyesület elnöke adta át az alábbi
versenyszámokban:
Ifjúsági vegyes kategóriában I. helyezés:
Sárosd ifjúsági csapata
Gyermek lány kategóriában I. helyezés:
Polgárdi csapata
Gyermek vegyes kategóriában IV. helyezés:
Pusztaszabolcs
II-es csapata

A Községi Tűzoltó Egyesület Sárosd szabadegyházi tagozata június 27-én, szombaton Gyermek- és Ifjúsági Tűzoltóversenyt
rendezett a szabadegyházai futballpályán.
A versenyen Fejér megyei és megyén kívüli önkéntes tűzoltó egyesületek 17 évnél
fiatalabb tagjai mérték össze tudásukat
és ügyességüket. A verseny szép időben,

Mindazon állampolgárok jelentkezését várjuk, akik szükség esetén szívesen bekapcsolódnak településük védelmébe, a helyi
szintű káresemények felszámolásába. Egyaránt számítunk szakképzett önkéntesek,
mérnökök, egészségügyi, elsősegély-nyújtási ismerettel rendelkező, valamint jó fizikai erőlétben lévő jelentkezőkre, illetve a
volt (nyugállományú) rendőrök, katonák,
tűzoltók, polgárőrök jelentkezésére is.

Gyermek vegyes kategóriában III. helyezés: Sárosd
ÖTE
Gyermek vegyes kategóriában II. helye-

zés: Sárosd ÖTE Szabadegyházai tagozata
Gyermek vegyes kategóriában I. helyezés:
Pusztaszabolcsi ÖTE I-es csapata

Szabad 1 Lap
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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

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

A SZABAD1 TV ADÁSA INTERNETEN
Többen jelezték, hogy adásunkat interneten nehezen találják
meg, így most itt egy kis segítség. A legegyszerűbb, ha van facebook oldaluk. Ekkor csak lájkolják a Szabad1 Tv facebook oldalát,
esetleg kapcsolják be az értesítést, így minden megosztásunkról
tudni fognak.
Ekkor a következő oldal jelenik meg:

Ifjúsági vándordíj nyertese: Sárosd ÖTE
Gyermek vándordíj nyertese: Pusztaszabolcsi ÖTE
Végül 3 különdíjat is átadtak, melyet Egriné
Ambrus Andrea polgármester, Kővágó
Dezső tűzoltó őrnagy és Molnár József
tűzoltó alezredes vehetett át.

A mennyiben nem regisztráltak a közösségi oldalra, az alábbi
módot válasszák: Adásainkat a www.indavideo.hu címre töltjük
fel. Ennek keresőjébe írják be, hogy Szabad1 Tv, majd nyomjanak
egy entert, vagy kattintsanak a nagyító ikonra:

Itt megtalálják minden eddigi adásunkat és néhány összeállításunkat 2014 októberétől. Megnyitni úgy tudják, hogy a baloldalon
kiválasztják a kívánt adást, majd a jobb oldalon ez megjelenik.
Ennek a jobb alsó sarkában pedig van egy négyzet ikon. Ha erre
rákattintnak, teljes képernyőn élvezhetik adásunkat.

