Szabad 1 Lap
2015. november Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

Halottak
napjára
Sok szép örökzöldből koszorút kötöttem,
aljára körbe mind fenyőágat tettem.
Tobozok díszítik, meg fehér virágok,
velük üdvözlöm én a másik világot.
Elküldöm hozzátok minden bánatomat,
hogy ti is lássátok szomorúságomat.
Az élet megy tovább, de nem úgy, mint
régen,
a csillag sem úgy ragyog nyáron, mint
télen.
Szívemben megmarad az örök szeretet,
ami elfeledni nem enged titeket.
Juhászné Bérces Anikó

November elején egyre többen keressük fel elhunyt szeretteink végső
nyughelyét, hogy lerójuk kegyeletünket előttük. Idén Szabadegyházán az új temetőhöz már biztonságosabban juthattunk el, hiszen
Szabadegyháza Község Önkormányzata úgy időzítette a járdaépítési
munkákat, hogy azok mindenszentek és halottak napja ünnepére

elkészüljenek. Október 30-án már átadásra került a fejlesztés és a 300
méter hosszú térköves gyalogút mellett már állnak a kandeláberek,
az ünnepekre fényeik is kigyúltak. Az összképet pedig még szebbé
teszi az, hogy a feszület körül is végeztek tereprendezési munkákat
(térkövezés, világítás, padok elhelyezése).
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Október 12-én tartotta testületünk
soron következő ülését, melyen
az 1. napirendi pont a költségvetési rendelet módosítása volt. A
rendeletből adminisztrációs hiba
miatt kimaradt a likviditási terv, a
6. melléklet. A költségvetési rendelet módosítását egyhangúlag
elfogadta a testület.
A 2. napirendi pont keretében a
gazdaságfejlesztési támogatási
kérelmeket bírálta el a testület.
A tavasszal módosított rendelet alapján szeptember 30-áig
nyújthatták be a vállalkozások
a támogatási kérelmüket. Határidőben 11 pályázat érkezett.
Ezen az előirányzaton a kiosztható támogatás 700 ezer forint.
Szeipné Dérfi Márta képviselő
javasolta, hogy azok a vállalkozások is részesüljenek támogatásban, akik idén tavasszal már
kaptak támogatást, ugyanis
azokat a kérelmeket még tavaly
december végén nyújtották be.
A testület úgy döntött, hogy
azok a pályázók, akik idén első
alkalommal kértek támogatást,
100 ezer forintot kapnak, akik
már korábban is részesültek –
tavalyi évről áthúzódó kérelmük
miatt – támogatásban, 50 ezer
forintot kapnak. Emlékeztetőül:
azoknak a vállalkozásoknak a
kérelmeit terjesztettük a képviselő-testület elé, akiknek az
árbevétele nem haladja meg a 10
millió forintot, nincs iparűzésiés gépjárműadó tartozásuk.
Ezután a néhány helyi vállalkozó
által benyújtott rendeletmódosítási kérelmet terjesztette elő a
polgármester. Tizennégy helyi
vállalkozó kérelemmel fordult a
képviselő-testülethez, melyben
azt kérték, hogy a rendeletben
foglalt „10 millió forintos árbevételt” mint korlátot módosítsuk, 30-40 millió forintra.
Méltánytalannak tartják, hogy
a több iparűzési adót fizető vállalkozások így kimaradnának a
támogatásból. A képviselő-tes-

tület egyhangúlag úgy döntött,
a következő ülések valamelyikén
– még idén – visszatér a rendelet
felülvizsgálatára. A polgármestert felhatalmazta a testület,
vizsgálja meg a támogatás hatékonyságát, hogy szükséges-e
a rendelet módosítása, milyen
irányban kell módosítani, vagy
fontolja meg azt, hogy egyáltalán
hatályban tartja-e a rendeletét
vagy hatályon kívül helyezi azt.
Meg kell jegyezni: az összeghatár
felemelésével sokkal több vállalkozás kaphat támogatást, viszont
kevesebb összegben.
A bejelentések között a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a két ülés között felmerült,
megoldandó feladatokról:
- Néhány évvel ezelőtt az önkormányzat CÉDE pályázaton nyert
támogatást a Kincsem Óvoda
felújítására, akadálymentesítésére. Az Államkincstár kérte az
önkormányzattól a használatbavételi engedélyt, ekkor derült ki,
hogy az óvodai felújítási munkák
elvégzése után nem kérte meg
az önkormányzat a használatbavételi engedélyt. Tavasszal
elindítottuk a használatbavételi
engedélyezési eljárást, ekkor
derült ki, hogy nem az építési
engedélyben foglaltak szerint
készültek el a munkák, így nem
lett kialakítva mozgássérült WC,
és néhány egyéb eltérést is észrevettek a Járási Hivatal illetékesei.
Kompromisszumos megoldásként „kaptunk” egy hónapot, ez
alatt az egy hónap alatt meg kell
valósítanunk a teljes akadálymentesítést. Ezt nemcsak a használatbavételi engedély miatt kell
megoldanunk, hanem a pályázati
támogatás miatt is, mert akkor
még a CÉDE pályázati összeg is
veszélybe kerül, nem beszélve az
esetleges bírságról. November
közepéig sürgősséggel ki kell
alakítani az egyik helyiségből
a mozgássérült WC-t. Ennek a
költsége kb. 3 millió forint lesz.

- A képviselő-testület 2013 tavaszán nevezte ki háziorvosnak
dr. Varga Normant, akinek –
mivel még nem rendelkezett
szakvizsgával – az Országos
Alapellátási Intézet, mai nevén
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
a munkáltatója. Az akkori ülésen
elhangzott, hogy a háziorvosnak
nem kell lakbért fizetnie a szolgálati lakás használatáért. Miután
a rezsiköltségről nem találtunk
írásos megállapodást, csak azt
láttuk, hogy rezsiköltség befizetése nem található, így dr. Varga
Norman doktor úrtól nyilatkozatot kértünk, hogy nyilatkozzon
ennek a hátteréről. A rezsiköltség
jövőbeni fizetésével kapcsolatos
részletekre később térünk vissza.
- Előző lapszámunkban jeleztük,
hogy a vízfolyás feletti fahidat ismeretlen tettesek vandál módon
megrongálták. Bár a tettesek
személye valószínűsíthető, de
egyelőre a szemtanú nem tud bizonyítékkal szolgálni. Sajnálatos,
hogy vannak, akik a közvetlen
környezetüket ily módon szándékosan tönkre teszik. A fahíd
helyreállítása így sokkal többe fog
kerülni, mint eredetileg terveztük.
- Tájékoztatom a jelenlévőket,
hogy a közfoglalkoztatás folytatódik, novembertől június
végéig további 15 főt tudunk
alkalmazni, 100%-os támogatással. Az ígéretek szerint a
későbbiekben alapkompetencia
képzést is terveznek a közfoglalkoztatottaknak.
- A református egyház korábban
támogatási kérelmet nyújtott be,
1,5 millió forint támogatásban
részesült. Ezt az összeget – a
kérelemben foglaltak szerint –
eredetileg diakónus-hitoktató
foglalkoztatására szerették volna
fordítani, de később sikerült
alkalmazni Takács Gizellát, így
maradni fog év végére ebből az
összegből. A kérésüknek megfelelőn a fennmaradó összeget
eszközbeszerzésre fordíthatják,
így a hitoktatónak jelentős segítséget nyújtanának a munkájában a megvásárolt eszközök.

A beruházások állásáról is tájékoztatást adott a polgármester:
- A 62114. jelű út belterületi
szakaszának önkormányzati
tulajdonba vétele hamarosan
lezárul, az erről szóló megállapodást aláírta az önkormányzat
és a közút fenntartója is. Az
útfelújításra a munkaterület
október 15-én átadásra került.
Az útfelújítás előtt a Fejérvíz Zrt.
munkatársai megkezdték a házi
vízbekötések cseréjét, hogy ne
az útfelújítás után kelljen esetleg
rombolni, utat bontani.
Az egyéb bejelentések között
szeretném tájékoztatást adni a
közelmúltban lezajlott rendezvények sikeréről.
- Október 2-án, az idősek világnapján közel 100 idős lakos
jelent meg, ahol a helyi Vadon
Nőtt Gyöngyvirág Dalkör, valamint Leblanc Győző és párja
operettműsora szórakoztatta a
jelenlévőket. A megjelenteket
vacsorával vendégeltük meg, a
legidősebb lakosokat ajándékcsomaggal vártuk. Sajnos ők
nem tudtak eljönni, személyesen az otthonukban adtuk át
nekik az ajándékcsomagokat. Itt
is meg kell említeni, hogy a legidősebb lakosok: 97 éves Kovács
Györgyné, 93 éves Barada Jánosné, 92 éves Oláh Jánosné.
A férfiak közül a legidősebb
Schmitsek József 92 éves, Soós
József 91 éves, Baranyai József
90 esztendős. Ezúton is további
jó egészséget kívánunk nekik is.
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- Október 24-én nagy sikerű
szüreti felvonulás és bál zajlott,
a fellépő a bál előtt a Két Zsivány
együttes volt.
- November 14-én ismét megrendezésre kerül – immár
hagyományosan – az Egészségvédelmi Nap. Kérek mindenkit,
propagálja a rendezvényt. Igyekszünk nagyon sok, változatos
programot megrendezni, és idén
is lesz pizza-, sör-, virsliutalvány.
(Részletes program a hátlapon!)
- Pályázatot írtunk ki élelmezésvezetői álláshelyre, miután
az óvoda élelmezésvezetője
nem tudja sokáig ellátni a két
feladatot egyszerre. Ez a legegyszerűbb megoldás, hogy minél
előbb olyan személy végezze
ezt a munkát, aki a jogszabályi
előírásoknak megfelelően, a
WinMenza programot rendszeresen, rutinszerűen használva
végzi a munkáját. A hivatal két
gazdálkodási előadóját kértük
meg, hogy az óvoda élelmezésvezetőjét segítse az adminiszt-

ráció rendbetételében. Erről a
jelentés hamarosan elkészül. Az
új élelmezésvezető – az esetleges
felmondási idő letöltése után –
remélhetőleg január elején tud
munkába állni.
- A Polgármesteri Hivatalba – az
ügykezelő tartós betegsége miatt
– adminisztrátort vettünk fel,
határozott időre, előreláthatólag
december végéig, aztán meglátjuk, hogyan alakul a jövője. A
hivatalban ugyanis változások
lesznek jövő januártól, a járási
hivatal és a polgármesteri hivatal közötti feladat- és hatáskörváltozások miatt szükség lehet
létszám-átcsoportosításra.
- A HelpyNet alkalmazással
kapcsolatban annyi a változás,
hogy most már nemcsak okostelefonra lehet letölteni az alkalmazást, hanem gyakorlatilag
bárki hozzájuthat, akár vezetékes
telefonja van, akár csak ún. nyakbaakasztós készülékkel kívánja
igénybe venni. Ez utóbbi hasonlít
a korábbi jelzőrendszeres házi

ÁLLAMPOLGÁRI
ESKÜ
Annus néni 1937. június 28-án, Mezőzáhon született, szorgalmas, dolgos szülők gyermekeként.
Mezőgazdasággal foglalkozó szülei összesen négy
gyermeket neveltek föl, 1 fiút, 3 lányt. Egész életét
Marosludason töltötte, idén márciusig.
Marosbogáton magyar iskolába járt, 7 osztályt végzett. Dolgozott a mezőzáhi önkormányzatnál, később a kereskedelemben, majd
egy közlekedési vállalatnál pénzügyesként.

segítségnyújtáshoz, ennek a
részleteit a családsegítőkkel, idősgondozókkal egyeztetjük, mivel
az eszközök egy része ingyenes,
másik részükért fizetni kell,
hogy milyen módon és kiknek
támogatja az önkormányzat
a készüléket. Ettől függetlenül
természetesen bárki hozzáférhet
az alkalmazáshoz. Közvetlenül
lapzárta előtt érkezett a hír, hogy
95%-os állami támogatással
belügyminisztériumi bűnmegelőzési pályázat benyújtására van
lehetősége az önkormányzatnak,
ehhez a kb. 643.000,- Ft összeget
a költségvetésünkben biztosítjuk.
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meg a hírt, hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata 19
millió forintot nyert a 100%-os
támogatottságú pályázaton,
amit intézményeink (óvoda,
művelődési ház, orvosi rendelő,
polgármesteri hivatal) napelemes fejlesztésére fordítunk.

- Szabadegyházi fiatalok Street
Workout park kialakítása miatt
keresték meg a polgármestert.
Az árajánlatok bekérése után
a megfelelő helyszínen – valószínű, a sportöltöző mellett
– megfelelő időjárási viszonyok
esetén még az idén megvalósulhat a beruházás.

- A Szociális Társulás rendkívüli ülést tartott a családsegítő
és gyermekjóléti szolgáltatás
jövőbeni sorsáról, arról, hogy
melyik önkormányzat milyen
formában kívánja ellátni a feladatot. Szabadegyháza Község
Önkormányzata úgy döntött,
hogy 2016. januárjától változatlan formában, a szociális társulás
útján látja el a feladatot, ennek
egyrészt személyi okai vannak –
jelenleg még nem felelünk meg
a személyi, képzettségi feltételeknek -, másrészt a költségvetés
továbbra is a társulás útján való
feladatellátást szorgalmazza,
plusz normatívák biztosításával.

- A képviselő-testületi ülés után
közvetlenül lapzárta előtt tudtuk

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

1957-ben ment férjhez, Károly Antalhoz,
akivel egyetlen közös gyermekük született,
Anna lányuk. 1979. március 1-jén született
unokája, Róbert Levente, aki később, 2012ben és 2014-ben dédunokákkal ajándékozta
meg a nagyszüleit. A kis Péter Ákos és Hunor Dániel szüleikkel Svédországban élnek.
Idén márciusban szeretett férje, Antal bácsi 84 éves
korában távozott az élők sorából, ekkor Annus
néni lányáékhoz költözött Szabadegyházára.
További életéhez jó egészséget, meleg emberséget, családja körében eltöltött nyugodt
éveket kívánunk!

Károly Anna Szabadegyháza új polgára állampolgársági esküt tett a Hivatalban

A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Október 2-án, pénteken az iskolába várták a szülőket egy családi délutánra, ahol a programok között sportverseny, sakk, csocsóbajnokság és közös
játék is szerepelt. A program TÁMOP-3.1.4.C-14

pályázat keretében zajlott, melyre szerencsére

nagyon sok szülő el tudott menni, ezzel is felejthetetlen perceket okozva gyermekeiknek.
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Minden évben, így idén is ünnepi műsorral emlékezett meg az iskola október 6-áról, az aradi
vértanúkról. „Az aradi vértanúk azok a magyar
honvédtisztek voltak, akiket a szabadságharc leverése után az 1848–49-es szabadságharcban
játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az
Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat,
a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849.
október 6-án kivégzett tizenhárom honvédtisztet
nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi
vértanú, illetve az aradi tizenhármak elnevezést is.
Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost.”
Idén a kopjafa megkoszorúzása után a 8. osztályosok előadását láthattuk a Művelődési Házban.

Egert. E győzelem emlékére ez a nap az Egri Vár
Napja. Szombaton még egy jeles eseményen vettünk részt. Egy ünnepség keretében avatták fel a
Nemzeti Emlékhelyet jelölő sztélét a várban. A
napot a Bazilikában kezdtük. A belvárosban megnéztük a történelmi felvonulást, majd szemerkélő
esőben mentünk fel a várba. Itt töltöttük a nap
nagyobb részét, hisz a színes programok jó szórakozást és tanulási lehetőséget nyújtottak. Volt
solymászbemutató, fegyverbemutató, jártunk a
Panoptikumban, 3D moziban, fegyverkiállításon.
Megnéztük a Lajtha László Néptánc Együttes
műsorát, és hallgathattunk egy katonazenekart
is. Késő délután ismerkedtünk Eger belvárosával,
majd a merészebbek felmásztak a Minaretbe is.
A kirándulást Pálfyné Miklós Andrea és Rittler
Gábor szervezte, és a TÁMOP-3.1.4c-14/1/B
pályázat keretében került rá sor.

Október 17-én Egerben jártunk tanulóinkkal.
Jeles nap volt ez, hiszen 1552. október 17-én
adták fel a törökök a vár ostromát, és elhagyták

Október 22-én ismét megrendeztük a Halloween estet iskolánkban. Kriszti néni, a diákönkormányzat tagjai és az ifisek ismét jó hangulatú
programot szerveztek a gyerekeknek. Örültünk
a sok ötletes jelmeznek, melyek közül nem volt
könnyű kiválasztani a legjobbakat. A képek is bizonyítják, hogy mindenki jól érezte magát ezen
az esten. Köszönjük a szülőknek is a segítséget.

Pálfyné Miklós Andrea
igazgató helyettes

SZÜRETI FELVONULÁS REKORDLÉTSZÁMMAL
Idén október 24-én került megrendezésre a szüreti felvonulás és bál. Az időjárást
megrendeltük, nem panaszkodhattunk. A
menet 11:00-kor indult a Művelődési Ház
elől, ahová a környék településéről érkeztek
a lovasok és a kocsisok egyaránt. A részvevőket az indulás előtt Somogyi József által
felajánlott fasírt, illetve a Kék bolt által felajánlott üdítő várta a Művelődési Házban.
Úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy idén
igencsak megdőlt a rekord a részvevőket
illetően. Sokan gyűltünk össze. Az útvonal
a tavalyihoz hasonlóan alakult. Évről évre
többen vendégelnek meg minket, egyre több
helyen állunk meg, és reméljük ez évről évre
csak nőni fog.
Ahogyan az minden évben lenni szokott, a
megvendégelést tánccal és énekkel köszönték meg a felvonulók, amit a kisbíró, Dózsa
Csaba beszéde előzött meg. Ezután a helyi,
illetve a hantosi néptáncosok - közrefogva a
bírót, Horváth Pétert és a bírónét, Horváthné
Csóré Ibolyát - mutatták be táncukat. A
talpalávalót az egész felvonulás alatt a Voice
Band zenekar szolgáltatta. A végállomás a

Faház Vendéglő volt, ahol mindenkit vendégül láttak egy tál meleg étellel és itallal.
A legkisebb néptáncosok szülei összefogtak,
és őket a kemence körül egy tál pörkölttel és
süteménnyel várták, néhány helyi vállalkozó
pedig gyümölccsel és üdítővel járult hozzá
az est sikeréhez.
Az estét a Művelődési Házban a „Két Zsivány” előadása nyitotta meg. Az érdeklődés
nem maradt el. Sokan kíváncsiak voltak a
koncertre, és úgy gondolom, nem okoztak
csalódást. A bálon a zenét egész este újra a
Voice Band szolgáltatta.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek a részvételt,a szabadegyházi és hantosi néptáncosoknak, a bíró és bírónénak,
a kisbírónak, a lovasoknak, a kocsisoknak,
a Faház Vendéglőnek és mindenkinek, akik
vendégül láttak, és a sok segítséget elsősorban Szabó Eszternek!

Dózsáék mint főszakácsok

Jövőre találkozunk!
Kovács Réka
A legkisebb szabadegyházai néptáncosok
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A KINIZSI SC HÍREI
A hónap első szombatján a tabella második
helyezettje, Aba volt a Kinizsi vendége. A
7. percben - erősen lesgyanús helyzetből Varga megszerezte a vendégeknek a vezetést.
0-1 A 12. percben egy baloldali beadás után
Gyuricza 5 méterről a kapu mellé gurított. A
25. percben Kiss P. ment el a jobb szélen. Beadását Vizi centikkel fejelte a kapu mellé. Öt
perccel később Horvát ugratta ki Ladányit,
aki 10 méterről a kapust találta el. A 35.
percben kb. 25 méterről Vida szabadrúgását
óriási bravúrral védte az abai hálóőr. A kipattanó labdát, néhány méterről még 2-szer
lőtték kapura a szabadegyházi csatárok, de
mindannyiszor mentettek a védők. A 39.
percben jobboldali szabadrúgás után Billig,
kapufát súroló fejese ment mellé. A második félidő első percében Kiss 20 méterről
leadott hatalmas lövését tornázta ki Sereg Z.
A 63. percben a csereként beállt Andrásnak
kellett pár másodpercen belül kétszer is
bravúros védésekkel hárítani. A 63. percben
szögletrúgás után Esze befejelte a vendégek
második gólját: 0-2 A 80. percben jobb oldalról szabadrúgást végezhettek az abaiak.
A beadott labdát Tóth R. fordulásból lőtte a
hosszú sarokba. 0-3 A 91. percben komoly
védelmi hibából a vendég Glóczhoz pattant
a labda, aki könyörtelenül büntetett. 0-4
A 92. percben Vidát buktatták a büntetőn
belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt.
A sértett állt a labda mögé és hagyta ki a
szépítési lehetőséget. A vendégek sokkal
biztosabb helyzetkihasználása döntötte el
a mérkőzést. Ifjúsági mérkőzés: 3-5
A 10. fordulóban, 10. 10-én Besnyő fogadta
csapatunkat. Az első említésre méltó megmozdulás a 10. percben adódott. Pálesz Martin 20 méterre a kaputól jó indítást kapott,
majd két csel után a lövése a kapufát súrolta.
Egy perc múlva Kiss P. kb. 25 méterre a kapunktól egy eladott labdával szinte indította
Matkovicsot, aki egy igazítás után belőtte a

hazaiak vezető gólját. 1:0 A 18. percben a
besnyői Góman 18 méterről leadott lövését
Kiss G. a léc alól tornázta ki. Bár, szinte a
félidőig mezőfölényben játszottunk /Besnyő
csak kontrákra alapozott/, de 25 percig kapura sem lőttünk. A 65. percben egy szöglet után
Horváth a kapufát találta telibe. A 85. percben
Imre G. 25 méterről hatalmas lövését a kapus
nagy bravúrral védte. A hosszabbítás első
percében még volt egy egyenlítési esélyünk,
azonban Ladányi 5 méterről a kapusba lőtt.
Így maradt a végeredmény. Ifjúsági mérkőzés:
Nádasdladány-Kinizsi: 5:3
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védőkön, Ladányi pedig a kapus fölött átívelve
fejelte be vezető gólunkat. 1:2 Két perc is alig
telt el, amikor Kiss Péter a félpályáról indította Ladányit. A nagy kedvvel játszó csatár
a tizenhatosról alápöckölve ívelte át a kapus
fölött harmadik gólját, mesterhármasával
1:3-ra alakítva az eredményt. A 81. percben
kálozi bedobás után Pál 10 méterről tisztán
lőhetett, de Kiss G. nagy bravúrral hárított.
A 86. percben a hazai Baranyai 16 méterről
lövésre szánta magát, de csak a kapufát találta
el, így maradt az 1:3-as végeredmény. Ifjúsági
mérkőzés: 1:2

Október 17-én Adony együttesét fogadtuk. Az
eddig mindössze 5 pontot gyűjtött együttessel szemben „kötelező” győzelmet vártunk.
Támadó szellemben játszott a csapat és már
a negyedik percben megszereztük a vezetést,
Németh László nagyszerű góljával. 1:0 A 18.
percben az adonyi Tamon góljával a vendégeknek sikerült kiegyenlíteniük. 1:1 Szinte egy
félpályán folyt a küzdelem, amire a pontot Ladányi tette fel a 38. percben szerzett góljával.
2:1-re alakítva az eredményt. Az 57. percben
becserélt Imre G. a 87. percben bebiztosította
a csapat győzelmét. 3:1 es győzelemmel zártuk
a fordulót. Ifjúsági mérkőzés: 8:1
24-én Kálozra látogatott a csapat. A káloziak
már a negyedik percben veszélyeztették kapunkat. Pál átcselezte magát a hátvédsorunkon, de Kiss Gábor menteni tudott. A 13. perc
viszont már meghozta a hazai vezetést. Jobboldali szöglet után Kiss kiöklözte a labdát, de
éppen Pálra ütötte és a csatárról visszapattant
a kapuba. 1:0 Két perccel később Vida futott
el a balon. Beadását Horváth fejelte el, de a
kapus hárított. Újabb két perc múlva Ladányi
egyedül tört kapura, de a büntetőn kívül lerántották. A játékvezető a hazaiaktól Tóthot kiállította. A második félidő 3. percében egy nagy
bedobás átment a kálozi védők felett. Ladányi
jól érkezett és befejelte egyenlítő gólunkat.
1:1 Az 55. percben Tóth Péter fejjel átemelt a

Ladányi Kálozon mesterhármast rúgott

Sárszentmiklós csapata volt az októberi
hónapban a Kinizsi utolsó vendége. A tabella 4. helyezettje csupán három ponttal
előzött meg bennünket. Tóth Péter már az
első percben gólt szerezhetett volna, hisz a
kapusra egyedül vihette a labdát, de a kapu
mellé gurított. Egészen a 28. percig csak
kóstolgatták egymást a csapatok, lüktető
játék mellett. Ekkor a félpályáról a ‚miklósi
Majláth jó indítást kapott. Egy csel után 16
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Szabad 1 Lap

méterről lövésre szánta magát. A labda a
jobb kapufáról pattant a hálóba. 0:1 Az első
félidő 40. perce hozott izgalmakat a hazai
kapu előtt. Ismét Majláth cselezte be magát
a bal oldalon a büntetőn belülre. Beadása
Szabót találta egyedül, de a csatár kb. 10 méterről a kapu mellé lőtt. Az 51. percben jobb
oldalról Vida rúghatott szögletet. Középen
Horváth Tamás emelkedett a legmagasabbra
és fejelte be a hazaiak egyenlítő gólját. 1:1 A

67. percben Horváth T keresztlabdáját Kiss
Péter egy igazítás után lőtte kapura és csak
a kapus bravúrja mentett. A 70. percben
Tóth Péter bal oldalról belőtt labdájába Billig
János belepiszkált és szerezte meg a hazaiak
második gólját. 2:1 A gól után a vendégek,
szinte mindent egy lapra téve vezették támadásaikat, de eredménytelenül. A mérkőzésen
kiosztott nyolc sárga lap jelezte a feszültséget, mindkét csapat részéről. A hosszabbítás

72 ÓRA KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL
A fenti címmel meghirdetett mozgalom
egy szociális önkéntes
akció, amelyet a három
történelmi keresztény
egyház szervez minden évben. Az akció
elsősorban a fiatalságot hívja közös ös�szefogásra, hogy együtt tegyünk másokért,
környezetünkért. Idén október 8-tól 11-ig 3
napon, azaz 72 órán keresztül teljesíthettek
közhasznú feladatokat. Ehhez az akcióhoz
csatlakozott első alkalommal a helyi református gyülekezet is. Nagy örömünkre
nemcsak a fiatalok hallották meg a hívó szót.
Október 10-ére hirdettük meg az önkéntes
társadalmi munkát, előzetesen egyeztetve
a polgármester asszonnyal. Így két terület
volt kijelölve számunkra: a gyári lakótelepen
falevélgyűjtés és szemétgyűjtés, valamint
a művelődési ház körül található padok
festése. Az utóbbi munkálathoz szakmai
segítséget kaptunk Szegi Ferenctől, aki egyben részt is vett a munkában és egyebek
mellett kézbe vette a kopjafa felújítását. A
munkákhoz az eszközöket és a festéket az
önkormányzat biztosította, amit ezúton is
köszönünk.
A napot rövid áhitattal kezdtük a templomban, aztán a társaság két részre oszlott
és elfoglalta a helyét a kijelölt területeken.
A kultúrház körüli padokra tényleg ráfért
a felújítás, hisz meglehetősen kopott állapotban voltak. Először csiszolással indult a
munka, hisz a festendő felületet először meg
kellett tisztítani. A megtisztított területet
aztán már lehetett festeni. A munka nem
volt megerőltető, és jó érzés volt rágondolni,
hogy mi is tettünk azért, hogy a közösségi
tereink szépüljenek.
Mivel a festés igényelt némi odafigyelést, a
gyári lakótelepre elsősorban a fiatalok men-

tek néhány felnőtt kíséretében. A gyerekek
jókedvűen, örömmel végezték a munkát és
a végére jól elfáradtak.
Miután teljesítettük a napi feladatot, mindkét csapat visszatért a templomba, ahol finom tea és zsíros kenyér várta az addigra
jól megéhezett társaságot. Kellemes beszélgetéssel zártuk a napot. Később a hírekből
tudtuk meg, hogy országszerte 330 helyszínen 8000 önkéntes vett részt ebben az
akcióban, és végzett ökológiai, társadalmi és
közhasznú munkát, hogy szebbé, élhetőbbé
tegyék környezetüket, és példát mutassanak:
közösen, összefogva nagy dolgokra vagyunk
képesek, és sokat tehetünk egymásért.
Kolonics Attila

első percében Vida a félpályáról indulva
becselezte magát a büntetőn belülre, ahol
már csak a kapussal állt szemben. A hálóőr
elhúzta a csatár lábát, amiért a játékvezető a
tizenegyes pontra mutatott. Horváth Tamás
magabiztosan lőtte a hálóba a harmadik
gólt, ami már a végeredményt jelentette. 3:1
Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC

Szabad 1 Lap
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MEGAFORCE DANCE CUP - ARANY-, EZÜST- ÉS
BRONZMINŐSÍTÉS FALUNKBÓL
2015.október 10-én először rendezték meg
a Megaforce Dance Cup nevű versenyt. A
pápai megmérettetésen az Ameerah, Noya,
Salimah és Zafirah hastánccsoportjaink versenybe szálltak ellenfeleikkel.
Az indulás nagyon korán volt. A csapat az
önkormányzat által támogatott busszal jutott
el a helyszínre. Az érkezés után regisztrálás
következett, majd a terep felmérése. Az idő
sürgetett, így öltözködni, készülődni kezdtünk. A koreográfiákat még a színpadra lépés
előtti pillanatokban is gyakoroltuk, így az
apróbb hibáktól eltekintve a maximumot
hoztuk ki magunkból, amit a zsűri is értékelt.
Az Ameerah, Salimah, Zafirah csoportjaink
ezüst minősítést, míg a Noya bronz minősítést
szerzett. A verseny során a zsűri a Zafirah csoportunk produkcióját különdíjjal értékelte,
így a tagjai a Budapest Bellyfest hastáncversenyre kedvezményes belépőt kaptak. Miután véget ért az eredményhirdetés, fáradtan,
kimerülten indultunk el hazafelé.
A verseny tehát eredményesen zárult, a hastáncosaink tovább fejleszthetik tánctudásukat a márciusi Connector Táncfesztiválra.
Közben a fellépéseink sem maradnak el:a
következő helyszínek Velence és Tác lesznek.

lettek. A csapat tagjaként Dózsa Rebeka is
megemlítésre méltó, aki bár nemrég kezdett
táncolni, ma már ezt a csapatot is erősíti.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azt a sok
segítséget, amit a csoportok szülei nyújtanak
a fellépések, versenyek során. Nélkülük nem
sikerülne mindig tökéletesre a hajunk, a sminkünk. Köszönjük, hogy segítetek bármikor és
hogy mindig lehet számítani Rátok, bármiről is
legyen szó! Mindenkire nagyon büszke vagyok!
Néhány mondat csoportjainkról:
• Salimah, mint név az összes hastánccsoportot tartalmazta a csoportok alakulása
kezdetén. Először a Zafirah vált ki belőle,
majd megalakult az Ameerah és a Noya. Idén
Sárosdon is alakult egy kezdő csoport, akik
lelkesen látogatják az órákat. Az Ameerah
és a Salimah szabadegyházai, a Zafirah és
Noya csoport tagjai Sárosdi lányok. Természetesen a Salimah a mai napig megvan, attól
függetlenül, hogy a Zafirah kivált belőle. A
csapatot vegyes korú lányok alkotják, tagjai: Major Janka, Herczeg Barbara, Danka
Nikolett, Bozai Nóra, Fülöp Julianna. A
csoport tagjai részt vettek már versenyen,
egyéniben és csapatban is, ahol általában
az első, második helyeket megszerezték.
• Ameerah csoportunk tagjai: Karácsony Vivien, Eperjesi Eszter, Varga Luca Flóra, Varga Kitti, Dombrovszki Detti, Dózsa Rebeka.
A formáció tagjai között vannak óvodások, de
legtöbbjük már iskolás. Ők is számos fellépést
tudhatnak maguk mögött, valamint versenyeken is szerepeltek már, egyéniben, duóban,
trióban, és csapatban is előkelő, általában első
helyezéseket hoztak haza.
• A Zafirah hastánc fellépő csoport tagjaként lehetőségünk nyílt számos fesztiválon,
hastáncgálán, rendezvényen fellépni. 2013
óta versenyeken veszünk részt, igen sikeres
eredményekkel. Az idei évben is megmérettettük magunkat, ahol ismét az előkelő
1. helyezést értük el.
• 2014-ben megalakult a Noya bellydance
csapat, mely iskolásokból tevődik össze.
Tagjai: Árkus Réka, Bognár Zoé, Rapali
Klaudia. Idén első alkalommal ők is megmérettették magukat a versenyen. Nagyon
szépen szerepeltek, és meg is lett az eredménye. Duó kategóriában elhozták az első
helyet, valamint trió kategóriában is elsők

Tánc óráink időpontjai:
Sárosd, Művelődési Ház:
• Szerda:16:30- 18:00
• Péntek: 16:00-18:30
Szabadegyháza, Művelődési Ház:
• Csütörtök: 16:15-18:00
• Szombat: megbeszélés szerint
Várunk minden kedves érdeklődőt, aki kedvet kap a tánchoz, vagy csak ki szeretné
próbálni magát!
Honlapunk: www.zafirah.iwk.hu
De már a Facebookon is megtalálható folyamatosan frissülő oldalunk!
„A táncban nincsenek szabályok. Ha igazán
érzed a zenét, nem csinálhatod rosszul” /
Jamie King /
Bozsoki Brigitta Anka
hastánc tanár
A Megaforce Dance Cup - területi táncversenyen a Black Angels tánccsapat is részt vett
Pápán, a Városi Sportcsarnokban.

„A verseny izgalmas volt, a mezőny pedig
nagyon erős. Jobbnál jobb koreográfiákat
láthattunk többféle táncstílusban. Csapatunk 72.-ként lépett színpadra, a verseny
záró akkordjaként. Végül koreográfiánkat
a zsűri arany minősítéssel értékelte. Az idei
évre előreláthatólag még három nagy versenyünk lesz (november 8. Budapest, november 14. Pécs, december 5. Pápa) amelyekre
a csapat már régóta gőzerővel gyakorol.”
Szaniszló Roberta
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Szabad 1 Lap

HAZAI SIKEREK A 30. SPAR MARATONON
A közösségi oldalaknak megvan a maga előnye
és hátránya is. Mi a Szabad 1 Lap szerkesztői
most előnyét véltük felfedezni, hiszen a legnépszerűbb közösségi oldalon bukkantunk rá
arra, hogy falunkból többen is részt vettek a 30.
Spar Maraton nevű futóversenyen. Közülük,
most Borbély Éva Henriettel beszélgettünk
eddig elért eredményeiről.

km - örömfutás, Velencei-tó szupermaraton: 30
km, 3.hely, Szelidi-tó futás: 23 km - örömfutás,
Wizzair félmaraton: 21 km, kategória 15. hely,
Vehír félmaraton: 21 km, kategória 1. hely,
Esztergom félmaraton: 22 km, kategória 1.
hely, Maraton teljesítve célidőn belül: kategória
25. hely, UB Tesztfutó-csapatba válogattak örömfutás, 2016-os versenypálya bemutatása.

Mikor kezdtél el rendszeresen futni?

- Számon tartod az érmeid számát? Mennyi
arany, ezüst, bronz?

- Tavalyi évben még csak néhány alkalom
volt, hogy futócipőt ragadtam és kimentem
futni. Amikor néha kedvem támadt és akkor
is körülbelül fél órában maximalizáltam az
erre fordított időt. 2015 év elejétől mondhatom
azt, hogy rendszeresen futok.
Mióta űzöd versenyszerűen? Milyen eredményeket értél el eddig távolságok, helyezések
tekintetében?
- Idén tavasszal kaptam rá a futással kapcsolatos
rendezvényekre, versenyekre. Április elején gondoltam egyet, és mivel a munkahelyem az ilyenkor
megrendezésre kerülő Velencei-tókörös futások
egyik fő támogatója, gondoltam kiveszem a részem
a dologból és körbefutom magam is a tavat. Kicsit
merész ölet volt, mert soha előtte nem futottam
10-14 km-nél hosszabb távokat, de sikerült és ez
volt az a pont ami elindította a „lavinát.”
Ezt követte számos verseny és rendezvény ahol
igazán jó eredményeket értem el.
Veresegyházi futás: 10,5 km, 4. hely, CEP félmaraton: 21 km, kategória 6. hely, KKM (Keszthely): 21 km, kategória 7. hely, TESZ futás: 9,6
km, 1.hely, Pétfürdő félmaraton: kategória 1.
hely, Balatonfüred éjszakai futás: 10 km, kategória: 6. hely, Szentivánéji éjszakai futás: 23

- Megőrzöm őket, de nem az érem jelenti számomra a motivációt és nincsenek is igazán
számon tartva. Emlékeket adnak, felidéznek
vidám, vagy éppen nehezebb pillanatokat,
eseményeket, ahol meg kellett küzdeni önmagammal illetve a körülményekkel.
- Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
- Nehéz kiemelni egy-egy eredményt. Többnyire
az adott eredményem után mindig büszke vagyok
arra, hogy megcsináltam. Inkább azt mondanám,
hogy összességében arra vagyok büszke, hogy ilyen
rövid idő alatt ekkora utat tettem meg a futás
terén. Valamint arra, hogy minden versenynél van
saját, egyéni célom az adott futamra és ezt sikerül
is teljesítenem. Hogy képes vagyok folyamatosan
haladni előre, folyamatosan fejlődni.
- Részt vettél a 30. Spar Maratonon Budapesten. Milyen élményekkel lettél gazdagabb, hogy
élted meg a versenyt? Mesélj erről egy kicsit!
- Spontán döntés eredményeképpen vettem részt
a 30. Spar Budapest Maratonon. Amikor hőségriadóban a 30 kilométeres versenyen 3. helyezést
értem el, úgy éreztem itt az ideje a következő célt
kitűzni. Mivel a maraton is kerek „szülinapját

ünnepelte” (csakúgy mint én), úgy döntöttem ez
lesz az ajándék a saját magam részére. Célom
az volt,hogy egy élvezetes futást produkáljak,
lehetőleg ne találkozzak a „maratoni fallal”
(nem mintha ez befolyásolható lenne) és 4 óra
körüli idővel érjek célba. Végül 3.47.36-os idővel
végtelenül boldogan futottam be. Extra öröm
volt, hogy a barátok meglepetéssel fogadtak.
Szakadó esővel indult a reggel, valahogy nem
így képzeli el az ember élete első 42.195 méterét.
Ennek ellenére sikerült vidáman, pozitívan,
energikusan és fejben eléggé összeszedetten
a rajtvonalhoz állnom. Azt gondolom ezek
nagyon sokat számítanak. Végig bíztam benne,
hogy nem fog órákon át esni és szerencsénk is
lett hiszen a célba már napsütéssel érkeztem.
A táv teljesítése közben mentálisan meg kell
„küzdeni” néhányszor a futónak saját magával. Magam részéről az első 30 km nagyon
örömteli volt. 34-39 km között volt egy erősebb
holtpontom, amin természetesen sikerült átlépni és a végére még maradt erő egy erőteljesebb 3 kilométeres befejezésre.
Az utolsó kilométereken már teljesen áthatott
az egész rendezvény szelleme. Negyvenegy kilométer körül már tudatosult bennem, hogy
megcsinálom, ez innen már meglesz akárhogyan
is, de meglesz és milyen jó idővel, bőven célon
belül. Boldog voltam, és nagyon elégedett, hiszen
megálmodtam és megcsináltam. Egy-egy keményebb verseny végén mindig az jut eszembe, hogy
sokkal többre képes az ember mint azt gondolná.
- Mi az, ami inspirál a futásban?
-„Futok, mert futhatok. Mert szeretném látni
meddig juthatok, mielőtt meg kell állnom.”
Végtelenül maximalista emberként a kihívások
motiválnak elsődlegesen. Nincs ez másképp a
sportban sem. Minden futásnál más és más az
adott kihívás: a meleg, a hideg, a táv, a tempó,
útvonal, idő. „Csak” kitűzöm az aktuális célt, és
„megyek megcsinálom”. Csodálatos érzés átélni,
ahogy saját akaraterőm és kitartásom legyőzi
az akadályokat. Továbbá egészségmegőrzés is
motivál, és nem utolsó sorban nagyszerű légkört
teremtenek a futók és ennek igazán jó részese lenni.
Gratulálunk az eddig elért eredményekhez
és további sok sikert kívánunk!
Marczi-Csicskovics Anikó

Falunk másik lakója, Rátkai Tamás is
teljesítette a távot. Gratulálunk neki is!

Szabad 1 Lap
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
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
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

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

FELHÍVÁS!

ADVENT GRAZBAN!

1. ADVENTI
GYERT YAGYÚJTÁS

Autóbusz os k ir ándu l ás
Szabadegyházáról Grazba.

2015. november 29.

15:00-tól kézműves játszóház a Művelődési
Házban Bozainé Szeip Krisztina vezetésével
17:00-től a Mobilitási Hétről már ismert Fabula együttes újra visszatér és adventi hangulatú koncerttel várja a közönséget

Időpont: december 5., szombat
Indulás: 6.00 órakor
Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő, ami tartalmazza
az útiköltséget és a biztosítás díját.
Jelentkezés és fizetés: a Művelődési Házban,
Tósoki Erzsébetnél (30/304-5349) vagy
Egriné Ambrus Andreánál (30/638-4249)

SZAPPANKÉSZÍTŐ TANFOLYAM SZABADEGYHÁZÁN!
Szabadegyházán kezdő szappankészítő tanfolyam indul!
Megtanulhatod a szappankészítés fortélyait, hogy miből és hogyan tudsz szép és jó szappant készíteni, megmutatom, hogy kell használni a lúg kalkulátort, hogy saját receptet is készíthess. Megtanítom, hogy kell különböző
módon színezni, mintázni a szappant, mutatok különböző öntési technikákat!
Még Karácsonyig pont megérik a készített szappan!
Ha érdekel, tedd szabaddá a november 20-át vagy 22-ét!
Reggel 9-15 óráig tart a foglalkozás,
12.700 ft a részvételi díj.
Helyszín: Művelődési Ház
Csak a lelkesedésed hozd magaddal
és egy kis enni-innivalót!
Minden egyebet én adok!
Tündér kondér Szappan- készítő és Krémkeverő Műhely

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

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
szabadegyhazaovoda@invitel.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
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2015. november 14-15.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Rákóczi u. 62.
06 30/8161-370
2015. november 21-22.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
06 30/8161-376
2015. november 28-29.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/A
06 30/6393-977

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/222-776
thaz@szabadegyhaza.hu

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

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
Jassóné Kardos Ildikó
06-30/445-8345
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls. 06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba 30-413-8355
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