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2015. szeptember Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

SZABAD NAP
”Ünnepélyes kenyérszentelés, kultúrműsor és jó hangulat...”
Röviden ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni augusztus 20-át Szabadegyházán. Az időjárás ugyan
nem volt kegyes hozzánk az idén,
de ennek ellenére úgy gondolom,
hogy mindenki megtalálta a magának megfelelő programot. A gye-

rekek a közkedvelt ugrálóvárban
vezethették le energiájukat, de volt
még arcfestés, csillámtetoválás,
illetve kézműves kuckó is.
A kenyérszentelésre és a hivatalos megnyitóra délután került
sor, mely Egriné Ambrus Andrea
polgármesterasszony beszédével
kezdődött, majd a helyi katoli-

kus egyház képviseletében Boga
András kántor megszentelte, a
korondi alpolgármester, Ravasz
Ferenc pedig felszeletelte a kenyeret, melyet ezután a vendégek
között osztottak szét. A több száz
éves hagyomány felelevenítéséhez
a helyi Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör is hozzájárult, általuk a

magyar és a nálunk vendégeskedő
korondiak tiszteletére a székely
himnusz is elhangzott. Ezután önálló műsoruk következett, melyet
citerával kísért Szaniszló Roberta,
Németh Kitti és Molnár Dalma.
Folytatás a 3. oldalon

Szabad Nap
2015. augusztus 20.

Szabadegyháza, Művelődési Ház
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Augusztus végén ülésezett a képviselő-testület. Elsőként a Művelődési Ház igazgatói álláshelyre
kiírt pályázatokat bírálta el a
testület. A hatályos jogszabályok
alapján a döntéshez meg kell
kérni valamely országos szakmai szervezet képviselőjének a
szakvéleményét is. Mi a Nemzeti
Művelődési Intézet Fejér megyei
igazgatóját, Máhr Zoltánt kértük
meg, hogy szakvéleményével
segítse a képviselő-testületet a
döntés meghozatalában.
A pályázati kiírásra öt pályázat
érkezett, a szakértő véleménye
alapján formai és szakmai szempontok alapján mindössze egy
pályázat felelt meg a feltételeknek. A képviselő-testület ezután
egyértelműen tudott dönteni,
Tósoki Erzsébetet nevezte ki a
művelődési ház igazgatójának,
aki szeptember közepén foglalja el helyét. Bemutatkozóját
következő lapszámunkban olvashatják.

A testületi ülésen a képviselő-testület megalkotta a gyermekétkeztetési térítési díjakról szóló rendeletét. Korábbi testületi üléseken
már szóba került a téma, egy
belső ellenőri vizsgálat feltárta a
hiányosságokat. A tanév végére
tekintettel elnapoltuk a döntést
augusztusra, így az élelmezésvezetőktől begyűjtött adatok alapján
megalapozottabb döntést tud
hozni a testület. A rendeletben kü-

lönbséget kell tenni a gyermekek
térítési díja, a kötelezően étkezők
és a külsős, vendég étkezők térítési
díja között. A képviselő-testület,
mint fenntartó dönthet úgy, hogy
a kiszámított térítési díjaknál
alacsonyabb térítési díjat állapít
meg. Különösen a pedagógusok
esetében méltányolható, hogy
bár a KLIK-hez tartoznak, de
gyakorlatilag a falu gyerekeiért,
a családokért dolgoznak, ez az
étkeztetésben, lehetőleg a térítési díjaik megállapításában is
tükröződjön.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a jelenlegi térítési díjakon még nem
változtat, ezeket rendeletben
rögzítette.
A költségvetés első félévi teljesítéséről elmondható, hogy
kedvezően alakultak a kiadások
és a bevételek. Június végéig kb.
38%-át teljesítettük a kiadási
előirányzatnak, a bevételi oldalon pedig 57%-os a teljesítés. Ez
abból is adódik, hogy a nagyobb
kiadással járó beruházások
szeptember-október hónapban
kezdődnek.
A szociális segélyeknél látható,
hogy a 19 millió forintos keretből
már 9 millió forintot felhasználtunk. A szeptemberi tanévkezdéskor derül ki, hogy mennyi lesz
a tankönyv-támogatási igény és a
beiskolázási segély iránti igény. A
korábbi évektől eltérően - a belső
ellenőrök véleményét kikérve technikailag kicsit bonyolultabb
lesz az eljárási rend, több adminisztrációs feladat hárul a szülőkre és a hivatali dolgozókra is.
Miután minden család számára,
anyagi helyzetüktől függetlenül
jelentős többletkiadással jár a
tanévkezdés, ezeknek a terheknek a csökkentésére az önkormányzat támogatást biztosít.
A következő napirendi pontok
keretében néhány korábbi rendeletünket kellett módosítani,
kiegészíteni, a törvényi változások

miatt. Így a hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztán
tartásáról szóló rendeletünket,
a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról szóló
rendeletünket. Ugyancsak a jogszabályok változása miatt kellett
felülvizsgálnunk az egészségügyi
alapellátási körzetekről szóló
rendeletünket. Ebben semmi
érdemi változás nincs, pusztán tevékenységi körönként - háziorvos,
fogászat, védőnői ellátás - külön
kellett rögzíteni a körzethatárokat.
A Kincsem Óvoda nyitva tartását ismét módosítani kellett, ez
alapján reggel 6-tól délután 5
óráig tart nyitva az óvoda.
Az önkormányzat korábban kötött
szerződést a gyepmesteri feladatok
ellátására. Mivel ez a szerződés
csak a kóbor kutyák befogására
vonatkozott, ezt ki kellett bővíteni minden kóbor állatra, hogy az
állatvédelmi törvénnyel összhangban legyen. Ezenkívül nemcsak
az élő kóbor állatokra, hanem az
elhullott állatok, állati eredetű
melléktermékek elszállítására is
megbízási szerződést kell kötnie
az önkormányzatnak. Két vállalkozástól kértünk árajánlatot, a
solti ATEV-től és a Székesfehérvári
Városgondnokság Kft-től. A képviselő-testület a kedvezőbb ajánlatot
fogadta el, a Székesfehérvári Városgondnokság Kft-vel köt szerződést
ezen feladatok ellátására.
A testület a szabadegyházi víziközmű rendszer következő 15
évre szóló felújítási, fejlesztési
tervét is tárgyalta. Ezt szeptember 15-éig kell benyújtanunk
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Az
ún. Gördülő Fejlesztési Terv I. és

Szabad 1 Lap
II. üteme a szükséges felújításokat, pótlásokat sorolja fel, ami a
zavartalan működéshez kell. A
III. ütem pedig a hosszú távú biztonságos működéshez elengedhetetlen feladatokat tartalmazza.
Ezeknek a feladatoknak a forrása
a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, költségvetési támogatások,
esetleg pályázati támogatás.
Döntött az önkormányzat az ASP
központhoz történő csatlakozásról is. Ennek az a lényege, hogy
adminisztrációs könnyítést jelent
a hivatali munka elvégzéséhez,
magasabb színvonalon vezethető
be az elektronikus közigazgatás.
Korszerűbb, már meglévő informatikai rendszereket tudunk
bevezetni, így pl. iratkezelő
rendszer, adórendszer, gazdálkodási rendszer, ipari, kereskedelmi
rendszer, belső döntési rendszer.
A korábbi évekhez hasonlóan
idén is csatlakozott önkormányzatunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, ami a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók
tanulmányait támogatja.

Szeptember elején kezdődik az
új temető felé a sárosdi elágazástól járda építése, a parkoló
bejárat kiépítésével, kandeláberes világítással.
Augusztus 29-én Dunaújvárosban az önkormányzat 4 fős
csapattal képviseltette magát
az újraélesztési Guinness rekordkísérlet megdöntésében.
Ezúton köszönjük dr. Varga
Norman doktor úr, Dókáné
Szaniszló Krisztina, Bognár
László és Bognár Lászlóné közreműködését. Egy ambu baba
megvásárlásával (40 ezer Ft)
járultunk hozzá a rendezvény
lebonyolításához. Ez a plasztik
baba az önkormányzat intézményeiben, rendezvényein oktatási
célra felhasználható.
Október 2-án, pénteken tartjuk
az idősek napját. Az ünnepi
műsor fellépői között helyi
egyesületek, valamint Leblanc

Győző és társa műsorát is láthatják. Az időseket a műsor után
vacsorával várjuk.
A lakótelepen a Than K. u. 1.
szám közelében a föld alatti
szimpla falú üzemanyag tartályt meg kell szüntetni, erre a
tevékenységre jelentkezett egy
vállalkozó, aki a tartály tisztítását, elszállítását, a munkaterület
elrendezését vállalta, a tartályért
cserébe.
Az adósságkonszolidációban
nem részesülő önkormányzatoknak pályázatot írtak ki,
amelynek keretében legfeljebb
44 millió forintot nyerhetnénk,
100%-os támogatottsággal,
bizonyos fejlesztésekre. Ennek
keretében pályázatot nyújtott
be az önkormányzat az intézmények napelemes felújítására,
ennek keretében akár 100%-os
támogatottsággal a hivatal, az
óvoda, a művelődési ház, az

egészségügyi intézmények napelemmel történő felszerelésére is
nyerhetünk támogatást, kedvező
elbírálás esetén. Ezeknek az
intézményeknek a napelemes
fejlesztése kb. 19 millió forintba kerülne. Amennyiben nem
nyerünk ezen a pályázaton, és a
szeptemberben kiírásra kerülő
újabb napelemes pályázaton
sem, később intézményenként
saját erőből megvalósítjuk
ezeket a fejlesztéseket.
Képviselői felvetésre bruttó
150.000,- Ft összegű jutalmat
állapított meg a testület, 70.
születésnapja alkalmából, méltányolva a település lakosságáért
végzett több évtizedes munkáját.
Isten éltesse Doktor urat még
sokáig körünkben!
A Családsegítő Szolgálat dolgozóinak - mivel nem saját
alkalmazottaink- nem tudunk
jutalmat megállapítani, viszont
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egy havi bérüknek megfelelő jutalmat átutalunk a fenntartónak,
az Adonyi Szociális Központnak.
Az erről szóló javaslatot egyhangúlag elfogadta a testület.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban változás, hogy 10 fő
munkaviszonyának a december
végéig szóló meghosszabbítására kaptunk lehetőséget.
A képviselő-testületi ülés előtt
nem sokkal érkezett az iskolai
konyha élelmezésvezetőjének
a felmondása. Munkáltatóként a felmondást tudomásul
vettük, közös megegyezéssel
megszüntettük a jogviszonyt.
Az élelmezésvezető felmondásával intézmények között, belső
átcsoportosítással oldottuk meg
a feladatot.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

SZABAD NAP Folytatás a címoldalról

Két lakásépítési támogatási kérelem az önkormányzathoz. Mindketten új lakás építéséhez kértek
támogatást. Szalai Judit és férje,
valamint Végh Nikolett és férje
Géza utcai lakosok részére is támogatást állapított meg a testület.
Mindketten 1.200.000,- Ft támogatást kaptak, amiből 600.000,- Ft
kamatmentes kölcsön, a többi
vissza nem térítendő támogatás.

vezetésével. Láthattunk földharcot, önvédelmet, formagyakorlatokat, illetve töréseket. A
kempo elsősorban önvédelemre tanít, másodsorban életforma, harmadsorban sport.

A bejelentések között tájékoztattam a testület tagjait, hogy
elkészült a régi temető ravatalozójának bővítése, tetőfelújítása,
esőbeálló építése.
A délelőtti programokat a Szabad Színház:
Szegény Tóbiás, élőzenés bábjátéka nyitotta
meg, a gyerekek nagy örömére. Ezt követően
a sokak által a Barátok közt című sorozatból
jól ismert Novák Laci társulata, a Tihanyi
Vándorszínpad szórakoztatta a közönséget.
„Éljen a Magyar!” címmel, a magyar nóták
zenei világa csendült fel, kitűnő énekesekkel,
eredeti szövegekkel, gyönyörű jelmezekben
látványos előadás formájában.

13 órától a Faház Vendéglő által felajánlott
faluebédet fogyaszthatták a rendezvényre
látogatók. Jó ebédhez jó zene is dukál, melyet
Rauf Pál és dr. Fehér Eszter nótaénekesek
biztosítottak Oláh Kálmán és cigányzenekara kíséretében.
Hogy kicsit lemozogjuk az ebédet, következett egy kis sport a helyi, illetve a környező
településről érkező kempósok /Zen Bu Kan
Kempo/ közreműködésével, Kordás István

Egy kis néptánc sem hiányozhatott a programból a Hantosi Bokréta Néptáncegyüttes
előadásában, majd Mits Márton szaxofon
játékát élvezhette a közönség. Az esti koncerteket a Dunaújvárosi Fúvószenekar előzte
meg. Az amúgy is színes előadást a vendég
szerbia Sonta település mazsorett csoportja
tette még sokszínűbbé.
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Az esti órákban elkezdődtek a koncertek,
elsőként a Pankastic! zenekar lépett színpadra, melynek zenéje különleges, egyedi,
mégis majd’ mindenki számára kellemes.
Őket a sokat által várt Balkán Fanatik koncert követte. Úgy gondolom, és azt hiszem,
sokak nevében beszélhetek, hogy pont olyan
hatalmas és pörgős bulit varázsoltak a színpadra, amire mindenki számított. A napot
bál zárta, melynek talpalávalóját a Bakelit
Band szolgáltatta. Köszönjük mindenkinek,
aki kilátogatott a rendezvényre, és reméljük
jól érezték magukat!
Kovács Réka

• A mini-kiscsoport Hétszínvirág lett, Marika óvó néni és Éva óvó néni vezetésével.
Anikó néni meggyógyulásáig Zsuzsa dajka néni segíti a csoport életét.

tani. Dajka nénink Kati néni. Brigi néni
mindig ott segít be, ahol kell, de a munkaideje nagy részét nálunk, a Napraforgóban tölti majd.

zavartalan napirendje érdekében tartsák be
a pontos érkezést! Így sokkal több idő marad
a szabad játékra, az élményszerző sétákra.
Segítségüket és megértésüket köszönjük!

• A kis-középső csoport mától Pillangó
csoport, Erika és Enikő óvó nénik vezetésével , dajka nénijük Éva néni.

A finom és mindig változatos ételekről most
is Móni néni, Jutka néni és Ica néni gondoskodnak.

• A korosztályát tekintve zömében nagycsoportosokból álló, ám mégis vegyes
csoport a Napraforgó nevet kapta. Őket
Ildi óvó néni és jómagam fogjuk okosí-

Fontos! Sokakat érintő változás, hogy az
óvodánk szeptembertől 6.00-17.00 óráig
tart nyitva és a gyerekek beérkezésének ideje
minden reggel 8.00 óra. Kérjük, a gyerekek

Kívánok minden gyerekünknek, a szülőknek, kollégáknak egyaránt vidám, tartalmas,
eredményes és egészséges 2015/2016-os
tanévet!
Lászlóné Jóvári Lia
intézményvezető,
óvodapedagógus

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍREI

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG AZ
ISKOLÁBAN
Szeptember 1-jén összesen 205
diáknak csengettek be a Kossuth
Lajos Általános Iskolában. Közülük 33 kis lurkónak volt talán
a legnagyobb változás, hiszen a
hosszú nyári szünet után ők az
óvodát elhagyva, először lépték
be az iskola kapuján. Megilletődve, megszeppenve álltak tanító
nénieik: Zsuzsa néni és Györgyi
néni mellett és hallgatták meg a
második osztályosok rövid műsorát, majd az igazgatónő köszöntését. Szeipné Dérfi Márta
külön köszöntötte őket, szüleiket
és az iskola legnagyobb diákjait,
a nyolcadikosokat is, végül pedig
bemutatta az osztályfőnököket.

Szabad 1 Lap
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Az 1.a osztályosoké tehát Zsótér
Györgyi, a „b”-seké pedig Kolonics Zsuzsanna Ibolya. Bolláné
Gódány Erika a 2., míg Bódás
Márta a 3.a. és Németh Mihályné
a 3.b. osztályosoké. Negyedikben
Rittlerné Wagner Eleonóra, az
5.”a”-ban Farkasné Vollein Csilla, az 5. „b”-ben Sztupa Ferenc,
6. osztályban Gálné Gmeling
Mónika, 7.-ben Rittler Gábor és
8.-ban Bozainé Szeip Krisztina
az osztályfőnökök.
Mindenkinek sikerekben, eredményekben gazdag tanévet kívánunk!
Marczi-Csicskovics Anikó

MEGNYITOTTA KAPUIT
AZ ÓVODA IS…
Szeptember 1-jét írunk. Az óvó nénikkel már
közel egy hete csinosítgatjuk az óvodát, közösen
tervezzük az idei programokat (lesz bőven), hogy
minden készen álljon egy új tanév indulásához.
Hatvan kisgyereket várunk szeptemberben. En�nyi az idei induló létszámunk. Nem túl sok, de
szerencsére év végére feltöltődünk és majdnem
elérjük a befogadható max.72 főt.
Van egy meglepetésünk. Az idei tanévtől a csoportok nevet viselnek:

Augusztustól több változás is történt a gyülekezet életében. Elsőként megváltozott a gyülekezet státusza: már nem vagyunk többé a sárkeresztúri egyházközség szórványgyülekezete,
hanem Pusztaszabolcs társaként közvetlenül a
Vértesaljai Református Egyházmegye irányítása alá kerültünk, addig, amíg nem alakul meg
a két település közös missziós egyházközsége.
Ezen változás következményeként új lelkésze
is lett a gyülekezetnek, Tverdota-Vass Edit
Szeréna személyében, aki korábban Csőszön
és Soponyán végzett gyümölcsöző munkát,
valamint legutóbb Tatabányán és Vértesszőlősön épített közösségeket. Az ő munkáját
fogja támogatni Takács Gizella, aki másfél
éves paksi hitoktatói szolgálat után tért haza és
kapott lehetőséget az egyháztól, hogy főállású
hitoktatóként és diakónusként tevékenykedjen
falunkban. Így a gyülekezet megköszönte Szilágyi Dénes segédlelkész munkáját, aki több,
mint 4 évig volt a gyülekezet lelkésze.
Miután Szabó Ferenc esperes hagyományteremtő szándékkal megszervezte az első

egyházmegyei főzőversenyt Mányban, gyülekezetünk 4 fővel képviseltette is magát, új
lelkipásztorával és a szabolcsiakkal közösen.
A részvételhez persze szükség volt közösségünk adományaira is. Ezúton is minden
segítséget hálás szívvel köszönünk!

Takácsné Marika vezetésével nem akármilyen
palóc gulyás készült, mert azt a zsűri is elismerte és első hellyel díjazta. Kérdezhetnénk,
egy ilyen jó kezdés után, mi kell még a folytatáshoz? Reméljük, ilyen gyümölcsöző lesz az
előttünk álló új időszak is! Ez rajtunk is múlik.
Kolonics Attila

A KINIZSI SC HÍREI
Az őszi szezon első mérkőzését Enying csapata ellen játszottuk. Már a 4. percben vezetést
szerezhetett volna a vendégcsapat. Hárman
is lőhettek volna de a vége oldalháló lett. A 7.
percben egy hosszú előreívelt labdát Csupor
röviden adott haza. Durso csapott le a labdára
és a rövidbe lőtte az enyingiek első gólját. 0-1
Három perc múlva Pómizs lövése Kissről
lepattant. A labdát a menteni akaró Szaniszló Cs. belelőtte a kapusba, ahonnan az
visszaesett a hálóba. 0:2

„Augusztus 15-étől szolgálok itt a
településen, mint református lelkész. Tverdota-Vass Edit Szeréna a
nevem. Szeretnék aktívan bekapcsolódni a falu életébe és így segíteni a
református gyülekezetben elindult
folyamatokat, akár a felnőttek és családok, akár a gyermekek és fiatalok
körében. A következő számban bővebb beszámolót is olvashatnak rólam a kedves olvasók.”

„elütni” tudta. A megítélt tizenegyest Durso
magabiztosan lőtte be. 0-5
A 28. percben Horváth 30 méterre a kaputól labdát veszített. A kitörő Pómizs egy
passz után visszakapott labdát a hosszúba
helyezte. 0-3
Hat perccel később egy félpályáról előre lőtt
labdára csak az enyingi Nagy indult. Az álló
védelem mellett már a negyedik vendéggólt
rúgta. 0-4
Újabb hat perc kellett az enyingieknek a
következő gólhoz. Kiss a büntetőn belül
egyedül állt a csatárral szemben és csak

Mivel a szünetig nem volt több idő, így most
öt perc kellett az újabb gólhoz. A 45. perben
három enyingi csatár játszotta ki a védelmet
és állította be Tóth Balázs a 0-6-os félidei
eredményt.
A hazaiak gyenge egyéni és csapatmunkája
alapján úgy látszott, hogy több számjegyű
eredményre lehet számítani a meccs végére.
Baranyai Balázs cserével és taktikai változtatással kívánt szépíteni. Ennek ellenére a hazai
csapat a második félidőt ugyanúgy folytatta,
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Szabad 1 Lap

mint az első játékrészben. Mindjárt a középkezdés után egy jobboldali támadásnál Szőke
10 méterről lőtte ki a hosszú sarkot. 0-7
Négy perc kellett a vendégeknek s egy eladott
labdát ismét Durso lőtt Kiss hálójába. 0-8
Az 52.percben a pálya felénél Kiss P gyorsan
elvégzett szabadrúgásával Tóth P begyalogolt a büntetőn belülre és szépített. 1-8
Az 55. percben Vidát buktatták 18 méterre
a kaputól. A szabadrúgásba még belenyúlt a
kapus, de menteni már nem tudott. A sértett
lövése a gólvonalon belülre csurgott. 2-8
A 65. percben Kiss P Ladányit indította pontos labdával. A csatár most nem hibázott. 3-8
A 70. percben egy enyingi védő kezezése
miatt tizenegyest ítélt Nagy L. Ladányi a
kapusba lőtte a büntetőt. Felébredni látszott
a hazai gárda.
A 76. percben Durso hűtötte le a reményeket. Lefordult Viziről és belőtte saját negyedik, csapatának kilencedik gólját. 3-9
A 83. percben Vidát a büntetőn belül felrúgta
a vendégek kapusa, amiért Nagy a tizenegyes
pontra mutatott ismét. Most Tóth P állt a
labda mögé és nem hibázott. Beállította a
4-9-es végeredményt.
A hazai csapat gyenge teljesítménye mellett
a vendégek megérdemelten vitték el a három
pontot, még ilyen gólaránnyal is.
Augusztus második mérkőzését Kisláng csapata ellen játszottuk. A kiegyenlített játék
során az első kapura lövésre 26 percet kellett
várni. A 10. percben becserélt Kolonics 25

méteres lövése suhant el a bal felső mellett.
Három perccel később Berényi 30 méterre a
kaputól szabadrúgást végezhetett. A lövést
a kislángi kapus a bal felsőből tornázta ki.
A 43. percben egy hazai labdavesztés után
a vendégek centere Willerding balról, 16
méterről a hosszúba bombázott. 0-1 A második félidő negyedik percében a hazaiak
egy eladott labdáját most Dudar lőtte Kiss
mellett a hálóba. 0-2 Az 51. percben Németh
a jobb oldalról Ladányi elé ívelt, aki 10 méterről nem hibázott. 1-2 Az 56. percben szabadrúgást végezhettek a vendégek. Az éles
lövést Kiss bravúrral tolta ki a bal alsóból.
A 64 percben a hazai Horváth és a vendégek
góllövője Dudar „mehetett zuhanyozni”. A
86. percben Berényi a félpályáról ívelte be a
tizenegyes pontra a labdát. A védő aláfutott,
az érkező Vida pedig kiegyenlített. 2-2 Egy
perc múlva - még a gólnak örültek a hazaiak- Rehák a tizenhat és felesnél kézzel maga
elé tette a labdát, amit sem a partjelző, sem
a vezető bíró nem vett észre. Két csel után
Wilderling elé tálalt, aki 5 méterről belőtte
a vendégek harmadik gólját. 2-3
Augusztus 22-én ismét itthon játszottunk és
Nagykarácsonyt fogadtuk. A Kinizsi nagy
lendülettel kezdett. Már a 3. perc izgalmakat
hozott, amikor Kiss Péter félpályáról indította Tóth Pétert. A csatár egy igazítás után lőtt,
de csak a kapufát találta el. Negyven percen
keresztül, némi meddő, hazai fölénnyel játszottak a csapatok, de még kapura lövést sem
láthatott a közönség. A 44. percben egy jobb
oldali támadásnál Csupor Norbert éles szögből leadott bombáját hárította Fekete Zsolt.

A második félidőben - főleg a cserék és a taktikai változtatás miatt felpörgette a játékot
Baranyai Balázs legénysége. A 46. percben
Tóth beadását Ladányi fejéről szedte le a kapus. A 49. percben a vendégek támadásánál
Simon Attila már csak a hazai kapussal állt
szemben, de András László hárítani tudott.
Az 55. percben Tóth- Kiss összjáték után
ismét Fekete Zsolt mutatta be kapustudását. A 70. percben Imre Gábor 20 méterről
szánta magát lövésre, amit a nagyvenyimi
hálóőr lábbal védett. A 77. percben Tóth Péter baloldali beadása az öt és felesnél elgurult
Csupor Norbert lába alatt. A 87. percben
bal oldalról, kb. 30 méterről szabadrúgást
végezhetett Vida Tamás. Az éles lövés a bal
alsóba tartva, egy védőről, majd a kapusról
a kapufa segítségével a hálóba jutott. 1-0
A hónap utolsó mérkőzésére Pusztaszabolcsra látogatott csapatunk. A szomszédvárak
csatájából most a Pusztaszabolcs került ki
győztesen. 5-1 arányban verte csapatunkat. A
jó formában játszó Bakos góljaival a 30. és 42.
percben már 2-0-ra vezetettek a hazaiak az
első félidőben. A második játékrész 49. és 60.
percében pedig ismét egy-egy góllal növelték
előnyüket a vendéglátók. A 80. percben Bartos Imre még szépített, de három perc múlva
a szabolcsi Dombi is megszerezte második
gólját 5-1-re alakítva a végeredményt.

Szabad 1 Lap
ERDÉLYBEN TÚRÁZOTT SZAKOSZTÁLYUNK
A Kinizsi SC Természetjáró
Szakosztálya idén már 3 egynapos túrát valósított meg sikeresen, és az éves programtervnek megfelelően július végén
következett az erdélyi tábor.
Erre a programra az előzetesen
jelentkezett 38 fővel vágtunk
neki. Már az utazás napja is sok
élményt nyújtott számunkra,
hisz Aradon megkoszorúztuk
a Szabadság szobrot és egy
újabb koszorút helyeztünk el
a szakosztály nevében Petőfi
emlékkövénél is Fehéregyháza
mellett. Közben magos Déva
várából szemléltük az alatta
elterülő várost és a tájat. Bár
késő este értünk Uzonkafürdőre, a hegyek között megbújó kis
üdülőfalucskába, vendéglátóink
nagy örömmel, házi szilvapálinkával és meleg vacsorával
fogadtak minket.

el csapatunkat. Kiváló túraidőben vágtunk neki az egyútvonalas expedíciónak, hisz a csúcs
elérését követően ugyanazon
útvonalon is tértünk vissza a
buszhoz. A túra nehéz kaptatóval indult és gyorsan 1600
méteres magasságban voltunk,
ahonnan a fák között kitekintve
már sejtette magát a táj szépsége. Az útvonalon gyönyörű
fenyőerdőkben haladtunk, felfrissíthettük magunkat a jóízű
és hideg forrásvízzel, áfonyamezőn csemegézhettünk, virágos
fennsíkokon legeltethettük
szemeinket, de mindenekelőtt
keményen és kitartóan kellett
leküzdeni a távolságot és a nem
kevés szintemelkedést. A csúcsra felérve minden fáradtságunkat feledtette a látvány és nagy
megelégedéssel töltött el minket
az a teljesítménytudat, hogy

rulszoborral, a székely zászlóval
és a több száz kopjafával semmihez nem hasonlítható élményt
nyújt. Nehéz szívvel hagytuk ott
és fogtunk neki a visszaútnak.
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méteren fekvő szállásunkig. Az
aznapi táv így 16 km volt. Jó volt
igyekezni a hazaérkezéssel, mert
megérkezésünk után fél órával
megeredtek az ég csatornái, de
az minket már nem zavart.
Ottlétünk 3. napján az esőtervet kellett életbe léptetni, így a

Utánpótlás csapatunk 50%-os teljesítményével a tabella 7. helyén áll, míg a felnőttek a
14. helyről indulnak neki a szeptembernek.
Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC

Másnap az első túranap feladata a Hargita legmagasabb
csúcsának, az 1800 méteren
levő Madarasi Hargitának a
megmászása volt. Gyaloglásunkat a céltól 13 km-re levő, 1350
méteren fekvő Hargitafürdőről
indítottuk, ahová buszunk vitte

megcsináltuk. Mivel a hegycsúcs
a környék legmagasabb pontja,
az odalátogató turista teljes
körben akadályoztatás nélkül
csodálhatja a tájat kb. 25 km távolságban. Érzékelhettük, hogy
az a hely különös jelentőséggel
bír a magyaroknak, hisz a tu-

A 2. túranapon Tusnádfürdő
egyik legszebb kilátójához, a
Sólyomkőre kapaszkodtunk
fel 824 méterre, igen meredek
kaptatókon. Fent káprázatos
látvány fogadott minket onnan
letekintve az üdülő-településre.
A csapat fele az előző napi terhelés után úgy döntött, hogy a
napot Tusnádfürdőn tölti, míg
a másik felével folytattuk túránkat a Nagy-Piliske nyergéig
1200 méter magasságig. Ott
elfogyasztottuk az ebédet és fokozatosan leereszkedtünk a 600

tervezett túrát töröltük. Busszal
a közeli Kisbaconba mentünk,
ahol Benedek Elek emlékházát
tekintettük meg, ahol élt és alkotott. A ma is élő ükunokája, egy
nyugdíjas magyar tanár szívbe
markoló előadását hallgatva,
sokunk szeme nem maradt
szárazon. El is határoztuk,
hogy a következő koszorúnkat
ott helyezzük el. A következő
látnivaló a baróti református
templom volt, szállásadó gazdánk szolgálati helye. Oda az
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ismét leszakadó özönvízszerű
eső elől menekültünk, és mire
onnan kijöttünk, ismét sütött
a nap. Közben történelmi
előadást kaptunk a tiszteletes
úrtól, majd megtekintettük az
egyedi stílusban, nem oly régen

Szabad 1 Lap
felépített szép templombelsőt.
Volt még egy személyes élményünk ott, hisz a tiszteletes úr
egykori barátja volt Nagy László
tanár úrnak, aki hosszú évekig
oda járt citerazenekaraival
dalos találkozókra, bálokra,

amit közösen szerveztek. Az őt
ábrázoló fotó előtt közösen rá
emlékeztünk.
Délután az aznapi elmaradt
túracélhoz, a Szent Anna tóhoz
mentünk, de már csak busszal,
ahol lábunkat áztatva, kellemesen és hamar telt az idő.
Visszaérkezve szállásunkra
a búcsúestén megköszöntük
vendéglátóinknak az áldozatos
munkát, a szeretetteljes vendéglátást és a finom ételeket.
A hazaúton Szejkefürdőn megtekintettük a székelykapukat
Orbán Balázs sírjánál, Farkaslakán Tamási Áron sírjánál
koszorúztunk és elénekeltük a
székely himnuszt, valamint volt
lehetőség vásárlásra, csakúgy,

GYERKŐC TÁBOR
Dókáné Szaniszló Krisztina és Plánki
Krisztina már másodjára fogtak össze és
ez alkalommal egy 3 napos napközis tábort
szerveztek szabadegyházai gyerekeknek. Az
első napon lovaskocsis kirándulásra indultak, amit nagyon élveztek a gyerekek. Az
úton végig hangos nótaszóval verték fel az
erdő csendjét.

A harmadik nap igazi családi nap volt. Szülők és gyerekek közösen főztek, játszottak
és rengeteget nevettek. Volt csizmahajító
verseny apukáknak, sodrófahajító verseny
anyukáknak, gyerkőcöltöztető verseny, lekvároskenyér-evő verseny és még sorolhatnám. A résztvevő szülők olyan jól érezték

Szabad 1 Lap
mint Korondon is. Megálltunk
még Marosludason is, ahonnan
néhány falunkban élő túratársunk származik és megtekintettük az ottani református templomot. Végezetül Királyhágón
mondtunk búcsút az erdélyi
hegyeknek, ahol szakosztályunk
első alkalommal túrázhatott, de
reméljük, nem utoljára.
Itt köszönöm meg a szakosztály
nevében a képviselő-testületnek
és polgármester asszonyunknak
a Kinizsi sportegyesületnek
nyújtott támogatást, hisz ezáltal
tudunk idén is színvonalas és élményteli programokat nyújtani
tagjainknak.

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Tóth
Fanni

Paksi
Zsombor

Lengyel
Ákos

Varga Zselyke
Zsófi

Kovács Izabella
Lora

2015.07.12.

2015.07.15.

2015.07.20.

2015.07.23.

2015.08.25.

Géza u. 12.

Bem köz 3/a

Géza u. 6.

Sárosdi u. 5.

Than K. ltp. 6.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Kolonics Attila
szakosztályvezető

magukat, hogy a délutáni programokhoz
is csatlakoztak a gyerekek nagy örömére.
A délutánt Dózsa Csabika kempó-bemutatójával kezdték, majd táncverseny következett.
A délután további részében fehér pólókra és
lepedőkre festhettek a gyerekek különböző
technikákkal, közben pedig a kemencében
sült a finom fűszeres tarja. Vacsora után édes
a pihenés, de ezúttal munka várt mindenkire, hiszen ekkor állították fel a sátrakat.
Sötétedés után bátorságpróbára indultak
a gyerekek, ekkor már szülők nélkül. Az
állomásokon volt boszorkánykonyha, mocsárjárás, WC papír múmiát kellett készíteni,
éjszakai állatokat kellett gyűjteni és még
sok más. A próba után minden sátorba pohártelefont vezettek be, így hajnali kettőig
duruzsoltak még a táborozók. Másnap reggel
sátorbontás után véget ért a Gyerkőc tábor.

A második napon az Iváncsai Tanuszodába kirándultak kerékpárral, hazafele pedig
meglátogatták az autópálya-rendőrséget is.

Marczi-Csicskovics Anikó
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Hétfő:
13:00-15:00
16:00-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30

Falugazdász ügyfélfogadás
Akrobatikus rock and roll
Hastánc - Anka
Zumba

Kedd:
14:00-16:30 Színjátszó foglalkozás
14:30-16:30	Kézműves szakkör
16:00-17:30	Hastánc - Csabi
16:30-18:00	Okosító torna

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett (Október 7-től)
18:00-20:00	Kempo
Csütörtök:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
16:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

30 ÉVES OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
2015. július 11-én tartotta 30 éves osztálytalálkozóját az 1985-ben
a szabadegyházi általános iskolából elballagott osztály.
Sajnáljuk, hogy a 26 fős osztályból erre a kerek évfordulóra éppen
az osztály fele tudott csak eljönni. Sajnos ketten már eltávoztak
közülünk. A program kezdetén egy sétát tettünk az újtemetőbe és
elhelyeztük az emlékezés virágait sírjaikon.

Péntek:
14:00-16:00 Néptánc
16:00-18:00	Akrobatikus rock and roll
16:30-18:00 Színjátszó foglalkozás
18:00-20:00 Kempo

Visszatérve a kastély pincéjébe indulhattak a kötetlen beszélgetések, elfogyasztottuk a finom vacsorát, majd jó hangulatban telt az
este reggelig tartó tánccal. Köszönjük Kónyáné Sacinak és Pinke
Ildikónak, hogy megszervezték a találkozót.
Kolonics Attila
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Szabad 1 Lap

Szabad 1 Lap

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ÉS AUTÓMENTES NAP
Az Európai Mobilitási Hét a fenntartható városi közlekedéssel kapcsolatos éves kampány, amelyet
az Európai Bizottság Mobilitás és
Közlekedési Főigazgatóságának
támogatásával szervezünk.
A minden év szeptember 16.
és 22. között megrendezésre
kerülő kampány célja, hogy
arra ösztönözze az európai helyi
hatóságokat, hogy vezessék be
és támogassák a fenntartható
közlekedési intézkedéseket, és
felszólítsa az embereket arra,

hogy próbálják ki a gépkocsival
történő közlekedés alternatíváit.
A hét csúcspontja az “Autómentes nap” rendezvény, ahol a
résztvevő települések lefoglalnak
bizonyos területeket kizárólag a
gyalogosok, kerékpárosok és a
tömegközlekedés számára egy
teljes napra. (emh.kormany.hu)

kapcsolatos intézkedés meghozatala (pl. új temető felé
járda építésének megkezdése)
- a hét minden napjára program
szervezése
- az autómentes napon (szeptember 22.) egy közterület
lezárása a gépjárműforgalom
elől (Szabadság tér környéke).

Idén SZABADEGYHÁZA is
csatlakozott a programhoz!

A programsorozat az ünnepélyes megnyitóval kezdődik szeptember 16-án, szerdán délelőtt.
Hétközben főleg az intézmények
(iskola, óvoda) aktív részvételére

A csatlakozás feltételei:
- egy tartós, közlekedéssel

számítunk, környezettudatosság, alternatív közlekedési
módok stb. témában.
Hétvégén különféle bemutatók
(kerékpáros - triál - bemutatók),
elektromos autó és Segway kipróbálási lehetőség, ügyességi
versenyek, aszfaltrajzverseny,
kerékpáros túrák akár a szomszédos településekre is (Sárosd
és Pusztaszabolcs is csatlakozott
a programhoz).
Ezen kívül számos egyéb program várja a lakosokat!

GUINNESS REKORD SZABADEGYHÁZAI KÖZREMŰKÖDÉSSEL!
Augusztus 29-én már másodjára tartottak újraélesztési rekordkísérletet Dunaújvárosban.
Tavaly 200 órán keresztül folyamatosan végezték a reanimációt, idén pedig a terv az volt,
hogy 200 ambu babán egyszerre végezzék ezt
egy órán keresztül. Céljuk idén sem volt más,
minthogy Dunaújvárosban népszerűsítsék az
újraélesztés fontosságát, és egyre szélesebb
körben felhívják a figyelmet arra, hogy életet
tudunk menteni, néhány perc alatt, anélkül,
hogy a pontos szakmai alapokkal, vagy háttér-

rel rendelkezne valaki. Idén Szabadegyháza is
kivette a részét, hiszen egy négy fős csapattal
nevezett és állt helyt mindvégig. A csapatot.
Dr. Varga Norman háziorvos, Dókáné Szaniszló Krisztina asszisztens, Bognárné Márta
és Bognár László alkották.

hogy az újraélesztést minél szélesebb körben
s minél fiatalabb korban elsajátítsák. Ennek
hozzájárulása érdekében Szabadegyháza
(csakúgy mint másik 14 település) vásárolt
saját ambu babát, hogy a településen bármikor bevethessék oktatási célra.

Ugyan nem a tervezett ambu baba számmal,
de sikerült a szombathelyi rekordot megdönteni, hiszen a Dózsa mozi előtti téren 180
babán folyt az újraélesztés egy órán keresztül.
Egyre több település tartja fontosnak azt,

Gratulálunk a szervezőknek és természetesen minden résztvevőnek, akik nélkül nem
sikerülhetett volna a rekord.
Marczi-Csicskovics Anikó

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

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

Szociális ügyintéző
Dér Virág: 06-30/66-00-156
der.virag@szabadegyhaza.hu

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

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

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/521-591
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/521-590
thaz@szabadegyhaza.hu

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

Szabad 1 Lap

Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata

Ki tudja? Akár ők is lehetnek! :)
A következő hírrel egyik olvasónk, a képen szereplő gyerekek
anyukája keresett meg minket.
Elmondta, hogy Csabit és Rebekát
az interneten keresztül regisztrálta a szépségversenyre, ahol
egy szakmai csoport válogatta
ki a jelentkező gyermekek közül

azokat, akik indulnak az Országos Gyermek Szépségversenyen.
Csabit és Rebit beválasztották, így
ők indulnak a versenyen, képviselve ezzel Szabadegyházát. Maga
a megmérettetés 2015. november
28-án, Budapesten a SAVOYA
Parkban lesz. Ezt megelőzően
készült egy fotósorozat, amiből
a legjobb képek a verseny hely-

színén kiállításra kerülnek, és
a Menő Manó Gyermekmodell
adatbankjában szerepelnek 1 éven
keresztül. (Kiválasztás esetén további szereplésre van lehetőség.)
Ezekből a képekből kapta szerkesztőségünk is az alábbi hármat.
További sok sikert a jövőben!
Marczi-Csicskovics Anikó

Fogorvosi röntgen
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József
06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától
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
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„ESTI” tagozatot indít SZABADEGYHÁZAI
telephellyel
a Kálvin János Református Gimnázium,
Általános Iskola és Szakiskola
(Szabadegyházai Kossuth Lajos Általános Iskolában)
Szerezz érettségit a lehető leggyorsabban!
Szakmunkásképződ van? Félbehagytad a szakközépiskolát? Kell az érettségi a munkahelyeden?
Főiskolán, vagy egyetemen szeretnél tanulni?
Érettségi nélkül ma nagyon nehéz boldogulni.
Szerezd meg a szükséges bizonyítványt, a továbblépés feltételének kulcsát!
Mi felkészítünk a sikeres érettségire!








Felnőtt esti képzés nálunk – munka mellett is tanulhatsz
Célirányos oktatás
Biztos elméleti tudás
Az érettségin túl is hasznos készségek megszerzése
Színvonalas képzés, minősített tanári karral
Heti két nap délutáni oktatás
Diákigazolvány igényelhető

Elvégzett, vagy félbehagyott tanulmányaidat beszámítjuk,
így akár már 2 tanév alatt is érettségit szerezhetsz!
Az érettségi megszerzése nem kor kérdése!
Vágj bele Te is, hogy még keresettebb légy a munkaerőpiacon!

Oktatás helyszíne: Kossuth Lajos Általános Iskola
(2432 Szabadegyháza, Fő u. 63.)
Beiratkozás: 2015. augusztus 24-től folyamatosan
Érdeklődni: Jassóné Kardos Ildikó telephelyi koordinátornál
lehet az alábbi telefonszámon: 06-25/478-563 vagy 06-70/6366315 – Személyesen: Családsegítő Szolgálat – Szabadegyháza,
Sárosdi u. 7.

