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2015. december Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

MEGGYÚJTOTTUK AZ ELSŐ GYERTYÁT AZ ADVENTI
KOSZORÚN
magunkban is gyújtsunk egy kis
fényt, őrizzük azt, és igyekezzünk mások számára is örömöt
szerezni, így készüljünk közösen
az igazi, boldog karácsonyra.
Ilyenkor, adventkor, kiléphetünk az időből és közelebb kerülhetünk mindazokhoz az ér-

Egy gyertya lángja még nem
tűz, de benne van a melegség
ígérete. Két gyertya még nem
világosság, de magában hordozza a fény legyőzhetetlenségének
az üzenetét. Három gyertya még
nem a megérkezés, de bizonyítéka annak, hogy a várakozással
megszentelt Remény születőben van. A négy adventi gyertya
lángja: még nem a várva várt
pillanat beteljesülése, de az idő

tékekhez, amelyek mai világunk
alapját alkotják. Odakuporodhatunk a betlehemi jászol mellé,
osztozhatunk a pásztorok és az
angyalok örömében. Örüljünk
hát, hogy megszületett a megváltó, visszaköltözött világunkba a
remény. Ezzel az örömteli hírrel
üljünk a családi asztalhoz.

végét jelzi, a Karácsony eljövetelét, a Megváltó születését.
Az első adventi gyertya, amit
hamarosan meggyújtunk, valaminek a kezdete, ugyanakkor
azt is üzeni, hogy van még idő.
Van még idő a békülésre, a meghitt családi együttlétre, a másokkal való törődésre. Amikor
ma meggyújtjuk az első gyertyát
otthon a saját koszorúnkon is,

A falu betleheme
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
November végén ülésezett a
képviselő-testület. Az ülésen két
fő igazoltan volt távol, egyikük
betegség, másikuk munkahelyi
elfoglaltság miatt.

A helyi adókról szóló
rendelet megalkotása
A jogszabályi változások miatt
új helyiadó-rendeletet kell alkotnia a testületnek, aminek a
preambulumában a felhatalmazó jogszabályokat is aktualizálni
kell. Az összes adónemet, amit
az önkormányzat bevezetett
(iparűzési adó, idegenforgalmi
adó) egy egységes rendeletben
kell szerepeltetni.
A másik ok, ami miatt a helyi
iparűzési adóról szóló rendeletet november 30-áig felül
kell vizsgálni, hogy kívánjuk-e
módosítani az iparűzési adó
mértékét. Ha a mértéket emeli
az önkormányzat, ezt csak november 30-áig teheti meg, hogy
január 1-jén hatályba léphessen.
Ha nem változtatja az adó mértékét, akkor a jelenlegi adókulcs
marad hatályban, ami jelenleg
1,6%.
A helyi vállalkozások képviselőivel hagyományosan minden
évben lefolytatott egyeztetés
alapján, a képviselői javaslatok
és egyeztetések figyelembevételével a testület az 1,6% iparűzési
adókulcsot fogadta el, és egységes szerkezetben elfogadta a
rendeletét.

Javaslat a talajterhelési
díjról szóló 8/2012.(IX.28.)
önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára
A Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján szükséges a
rendelet felülvizsgálata. Mivel a
szakhatósági vélemények és a
szomszédos települési önkormányzatok véleményét is ki
kell kérni a rendelettervezetről,
jelenleg nem tudja megalkotni

a rendeletet a testület. Testületi
határozat született arról, hogy
december végéig a felülvizsgálatot elvégezzük.

A 2016. évi belső
ellenőrzési terv elfogadása
Minden évben december 31-éig
el kell fogadnia a testületnek a
következő évi belső ellenőrzési
tervet. Az idei évben az iskolai
konyha működését és a hivatal
gazdálkodását vizsgálta a belső
ellenőr. A testület döntött arról,
hogy 2016-ban az óvoda működésének, létszámának ellenőrzését, az óvoda pénzügyi-számviteli szabályszerűségi vizsgálatát,
valamint a polgármesteri hivatalban a munkaerő-gazdálkodás
ellenőrzését javasoljuk elvégezni
a belső ellenőrzést végző Vincent Auditor Kft-nek. Ennek
költsége nettó kb. 375.000,- Ft.

Belső ellenőri vizsgálatra
tett intézkedési terv
elfogadása
Elkészült az idei évi belső ellenőri vizsgálatról készült jegyzőkönyv a hivatal gazdálkodásának ellenőrzéséről. Ez alapján
el kellett készíteni az intézkedési
tervet, ami egy határidő-kalauz,
hogy melyik feladatot meddig
kell elvégezni. Ezek egy része
már meg is valósult, folyamatosan ezt a gyakorlatot folytatjuk,
a többit pedig folyamatában kell
megvalósítani. A testület erről is
egyhangúlag szavazott.

A Kincsem Óvoda Alapító
Okiratának módosítása
Két változtatást kell beilleszteni:
az egyik az óvoda elnevezése,
a jogszabály alapján kötelező
szerepelnie a Szabadegyháza
településnévnek az óvoda nevében, hogy egy másik településen működő Kincsem Óvodától
meg lehessen különböztetni. A
felvehető maximális gyermeklétszámot pedig amiatt kell

módosítani, mivel a felvehető
gyereklétszám legfeljebb 72,
nem pedig 75, a csoportszobák
mérete alapján. Ezt is jogszabály
határozza meg. A testület a javaslatot elfogadta.

Informatikabiztonsági
felülvizsgálat elvégzéséről
döntés
A testület korábbi döntése értelmében csatlakoztunk az ASP
rendszerhez, a szerződésben
vállaltuk, hogy bizonyos feladatokat elvégzünk, így informatikai biztonsági szabályzatot
kell készítenünk, informatikabiztonsági felelőst nevezünk ki,
kockázatértékelést végzünk stb.
Mivel mi saját hatáskörben nem
tudjuk ezt megoldani, külsős
cégektől kértünk árajánlatot,
hogy mennyiért tudnák ellátni
ezeket a feladatokat. Két helyről
kértünk árajánlatot. A testület
a minden szempontból kedvezőbb ajánlatot, a Web Biztonság
Kft. ajánlatát fogadta el.

Szaniszló Attila KOMAigazolás vizsgálata
Az önkormányzati törvény értelmében ha valamely képviselőt
a köztartozás-mentes adatbázisból törlik, azonnal jeleznek az
önkormányzat felé. Szaniszló
Attila esetében is érkezett jelzés,
azonban a pénzügyi bizottság
megvizsgálta, mi volt az oka a
törlésnek. Kiderült, hogy a képviselő úr a tartozását időközben
rendezte, a KOMA rendszerbe
ismét visszakerült, így okafogyottá vált a kormányhivatal
jelzése, rendeződött a dolog.

Energetikai korszerűsítés
támogatása iránti
kérelmek elbírálása
Három kérelem érkezett
utólagos hőszigetelés, illetve
nyílászárócsere támogatására.
Mindhárom kérelem megfelel
a feltételeknek. A kötelező mellékleteket becsatolták, mindhárom kérelmező részére javaslom
a támogatás megállapítását, ami

a bekerülési költség 50%-a. Kovácsné Bresztó Andrea részére
251.460,- Ft, Kovács Richárd
részére 541.935,- Ft, Stefán
Csaba részére 595.000,- Ft ös�szegű támogatást állapított meg
a testület.

A 2015. évi költségvetés
1-10. havi végrehajtásáról
szóló tájékoztató
A tíz hónap teljesítése alapján
látható, hogy a kiadásainknál
a tervezetthez képest megtakarítás keletkezett, kb. 14
millió forint, a bevételeknél
túlteljesítés van, kb. 69 millió
Ft összegben. Ez azt jelenti, hogy
nagyjából időarányos a teljesítés. Ez a költségvetési teljesítés
az alapja a 2016-os költségvetési
koncepciónak, amit a testület
egyhangúlag támogatott.
A bejelentések között a polgármester javaslatára döntött
a testület a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és
Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének támogatásáról,
100.000,- Ft-ot állapított meg a
testület. A Korondi Turisztikai
Egyesület beruházását 500.000,Ft-tal támogatja a testület, amit
a Korond melletti Árcsón sósfürdő létrehozására fordíthat
az egyesület.
Döntött a testület az önkormányzat és intézményei dolgozói részére átlagosan egyhavi
jutalom kifizetéséről. Az idei
évben már kifizetésre került
egyhavi jutalom. Az intézményvezetők (hivatalvezető, művelődési ház vezetője, óvodavezető)
a polgármester döntése alapján
egyhavi jutalomban részesülnek, a többi dolgozó jutalmát az
intézményvezetővel egyeztetve
állapítják meg. A költségvetésben a fedezet betervezésre
került.
Az utóbbi egy évben több testületi ülésen is szóba került, hogy
a jogilag nem az önkormányzathoz tartozó iskolai dolgozók részére is állapítson meg jutalmat
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a testület. A korábbi években,
amióta a KLIK fenntartásában
működik az iskola, erre nem
kerülhetett sor. Az önkormányzat vezetői utánajártak, hogyan
lehet jogilag szabályos módon
kivitelezni, hogy elismerjük az
iskolában a helyi gyerekekért
tevékenykedő pedagógusok és
egyúttal természetesen a fizikai alkalmazottak munkáját
is. Miután az egyhavi jutalom
nem járható út, hiszen nem
lehet differenciálni, egységes
összeg került megállapításra,
„nem saját dolgozónak adott
jutalom a tartalékkeret terhére” címen. Megvizsgáltuk,
hogy ennek a költségkihatása
mennyi járulékokkal együtt. A
fentiek alapján 180.000,- Ft/fő
összeg jutalmat állapított meg
a testület a KLIK alkalmazásában álló pedagógusok és fizikai
alkalmazottak részére, aminek
a költségkihatása 5.029.200,- Ft.
Az önkormányzat a járulékok
fizetését magára vállalta.
A polgármester cafetéria
juttatását - a cafetéria bevezetése óta - minden évben
a mindenkori költségvetési
rendelet tartalmazza. Arról,
hogy a polgármester is részesül
ebben a támogatási formában,
a közszolgálati szabályzat is
rendelkezik, de a mértékét a
képviselő-testületnek kell kimondania. A kormányhivatal
jelzése alapján erről külön testületi határozatot kell hozni, nem
elég a költségvetésbe betervezni.
A pénzügyi bizottság javaslata
alapján a testület határozatot
hozott arról, hogy a többi dolgozóval megegyező összegű,
450.000,- Ft/év a polgármester
cafetéria juttatása is.
Ezután döntött a testület a
polgármester jutalmáról is.
A pénzügyi bizottság elnöke,
Szeipné Dérfi Márta előterjesztése alapján a polgármester
részére kéthavi jutalmat javasol
megállapítani, miután az első
félévben ő jutalomban nem

részesült. A kéthavi jutalom
összege: 1.166.600,- Ft.
A bejelentések között a polgármester tájékoztatta a jelenlévőket a beruházások állásáról:
- Október végén átadtuk a
temetőt megközelítő járdát,
és a közvilágítás is kiépítésre
került, valamint az új temetőben az urnafalak előtt néhány
padot is kihelyeztünk. Ennek

hogy a jövőben privatizálná a
praxist, ehhez azonban meg
kell vizsgálni a feltételeket, az
önkormányzat nem szeretne
elhamarkodott döntést hozni.
Ezeket a feltételeket rövid
időn belül körbejárjuk, és
ezután döntünk erről.
Szegi Ferenc települési képviselő
egy helyi lakos véleményét tolmácsolta, aki nehezményezte,
hogy nem tájékoztattuk a lako-
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adatokat áttenni.
Szaniszló Attila települési képviselő a karácsonyi ajándékcsomagok felől érdeklődött,
miszerint a helyi vállalkozások
nehezményezték, hogy nem
tőlük rendelte az önkormányzat
a csomagokat. A másik felvetése
pedig az volt, hogy a jelenlegi
polgármester nem felügyeli
személyesen a beruházási munkálatokat.
A polgármester a képviselői
felvetésre annyit válaszolt,
hogy egy évvel ezelőtt testületi
döntés született arról, hogy az
idei évben a Metro nagykereskedelmi áruháztól rendeljük meg
a csomagokat. A tavalyi évben
azért nem váltott a testület,
mivel akkor már bekérték az
ajánlatokat a helyi vállalkozásoktól. Meglátjuk, milyen lesz az
idei ajándékcsomag fogadtatása.

a költsége 26 millió forint volt.
- Átadásra került az Ady Endre
utcai parkoló és térkőkialakítás is. Ennek a költsége 17
millió forint volt.
- Az István utcában ténylegesen
megkezdődtek a munkálatok,
a padka-megerősítés, és ha az
időjárás is engedi, december
első felében a kiegyenlítő
aszfaltot leterítik. December
15-énél tovább semmiképpen
sem dolgoznak, január közepén folytatják a munkákat.
Erre a munkára a költségvetésben a fedezet rendelkezésre
áll, ami bruttó 190 millió
forint.
- Az óvodában elkészült az
akadálymentes WC, kb. 3
millió forintba kerültek a
munkálatok, a használatbavételi engedély megszerzése
folyamatban van.
- Tájékoztatom a testület
tagjait, hogy háziorvosunk,
Varga Norman doktor úr
november végén szakvizsgázott, gratulálunk neki. Jelezte,

sokat az útfelújítási munkákról.
A polgármester válaszában
elmondta, hogy az utóbbi egy
évben, amióta szóba került az
út átvétele és felújítása, szinte
minden ülésen és minden
hónapban a Szabad 1 Lapban
tájékoztattuk a lakosokat az ügy
állásáról, a beruházás részleteiről.
Ugyancsak Szegi Ferenc kérdezte, hogy a faluban terjedő
személyi változásokról szóló
pletykáknak van-e alapjuk, valóban elbocsátások várhatók-e a
polgármesteri hivatalban.
A polgármester és a jegyző erre a
felvetésre annyit válaszolt, hogy
valóban folyamatban vannak a
munkakör-átszervezések, de a
jelenlegi helyzetben nincs szándékunkban senkit elbocsátani.
Megpróbáljuk belső átcsoportosítással megoldani a feladat- és
hatáskörváltozásokat, mivel
különösen a pénzügyi és gazdálkodási területen jelentős
többletfeladatok lesznek, erről
a területről máshová kell fel-

A beruházások személyes felügyeletével kapcsolatban pedig
úgy nyilatkozott, hogy ha nem
is folyamatosan van jelen a
munkálatoknál, de rendszeresen figyelemmel kíséri,
milyen stádiumban vannak a
felújítások. Ezeket nemcsak
személyesen ellenőrzi, hanem
olyan szakértők segítik ebben,
akiknek a hozzáértésében teljes
mértékben bízik.
A képviselő-testület ezután
zárt ülésen folytatta a munkát.
Döntöttek a Bursa Hungarica
felsőoktatási ösztöndíjpályázatokról. Ez alapján 11 kérelmezőt
részesítettek támogatásban, 12
és 16 ezer forint közötti havi
összegben: Budai Kadosa Attila,
Hajdók Eszter, Németh Martin,
Sági Nikolett, Nochta Judit
Klaudia, Nochta Tamás, Rittler Dominika, Paksi Beáta, Tóth
Adél Alexandra, Tóth Angelika
Ramóna, Kolonics Patrícia.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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KORMÁNYABLAK NYÍLT GÁRDONYBAN
A gárdonyi Polgármesteri Hivatal épületében, az okmányiroda helyén, a tizenegyedik Fejér megyei kormányablakot nyitották
meg, mely kicsit több mint 43 millió forint
európai uniós támogatásból került kialakításra.

Az új kormányablak 9 ügyfélkiszolgáló
munkaállomással, 2 fotófülkével, továbbá háttérmunka-irodákkal, komfortosabb
ügyféltérrel kezdi meg a működését, ahol
tíz kormánytisztviselő dolgozik.
Sági Tibor, a Gárdonyi Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint, a kormányablakban két munkaállomásnál a Magyar
Államkincstár, egynél – a tervek szerint – az
egyik energiaszolgáltató ügyfélszolgálata
kap helyet.
A Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint:
Fejér megyében jelentős az igény az integrált
ügyfélszolgálatok közigazgatási szolgáltatásaira. Immár 294 ezer ügyfélnek több mint
369 ezer ügyben segítettünk az integrált

ügyfélszolgálatokkal 2011 januárjától, az
első két kormányablak átadásától számítva.

feladatkörbe tartozó ügyeken túl a kormányablakban további 302 ügyet kezdeményezhetnek.
Megnyitó beszédében L. Simon László a
miniszterelnökség államtitkára kiemelte:
A kormány célja, hogy az emberekhez minél közelebb kerüljenek az ügyeiket intéző
hivatalok. Lakóhelytől függetlenül az állampolgárok bármelyik kormányhivatalban
tudják intézni az ügyeiket, ez a rendszer
óriási vívmánya.

Cél az egyablakos ügyintézés, amellyel az
ügyfelek időt és energiát takarítanak meg,
a közigazgatást pedig hatékonyabbá szeretnék formálni. Fontos változás a korábbi
okmányirodai ügyintézéshez képest, hogy
a kormányablaknak akár előzetes időpont
foglalás nélkül is intézhetjük az ügyeinket.
Üröm az örömben, hogy bár a feladatok
száma jelentősen nőtt, az ügyintézők száma
az okmányirodai időszakhoz képest nem
változott, ráadásul a kormánytisztviselők
közül többen folyamatosan oktatásra járnak,
így a kieső munkájukat is a többi ügyintézőnek kellett vállalnia.
A kormányablakokban intézhető ügyeket
kormányrendelet szabályozza, amely jelenleg 423 ügykört telepít a kormányablakok
hatáskörébe. A kormányablakokban 412
hatósági ügytípus intézhető, illetve kezdeményezhető; és további 11 féle ügytípusban
nyújtanak kiegészítő szolgáltatást ügyfeleink
számára. Így az eddigi 110 okmányirodai

Dr. Simon László Fejér Megyei kormánymegbízott elmondta, hogy Bicske térségének
kivételével, Fejér megyében ma egy korszerű, a korábbiakhoz képest sokkal jobb
szolgáltatást nyújtó területi közigazgatási
rendszer működik a kormányablakokban.
Minden infrastrukturális épületi fejlesztés
önmagában mit sem ér, hogy ha ezt nem az
emberek érdekében az emberekért tesszük
és nem úgy próbáljuk megvalósítani, hogy
egyrészt az ott dolgozók érdekében tegyük
mindezt, másrészt pedig a lakosokért, akikért
az egész közigazgatás van. - Mondta el Dr. Molnár Krisztián, a fejér megyei közgyűlés elnöke.
Hozzátette, hogy az emberek annak örülhetnek a legjobban, hogy nem kell a megyeszékhelyre utazniuk, hanem ügyeiket elintézhetik a közelebb levő járási központban,
vagy helyben. Ezért tartja fontosnak, hogy
minden járási székhelyén legyen legalább
egy kormányablak.
Forrás: www.velenceitoonline.hu

MESTERRÉ AVATTÁK TÓTH GYÖRGY VÁLLALKOZÓT
A Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara (FMKIK) „DOLGOZVA TANULJ” PROJEKT
egyik alprojektjének célja volt,
hogy a gazdálkodói képzőhelyeken a szakoktatói feladatokat végző szakemberek mestervizsgával rendelkezzenek.
A mesterszakmák kiválasztása
a munkaerőpiaci elvárásoknak
megfelelően, a gazdaság igényeinek figyelembevételével történt.
Az FMKIK 9 szakmában, 95 jelentkezővel indított mesterkép-

zést. 91 fő felelt meg a magas
szintű szakmai követelményeknek, így ünnepélyes keretek között vették át mesterokleveleiket
november 4-én a Fejér Megyei
Kormányhivatal Dísztermében.
A szakmájuk mestereként dolgozhatnak a jövőben a mester
címet szerzett autószerelő, cukrász, gépi forgácsoló, kereskedő,
pincér, szakács, villanyszerelő,
bútorasztalos és épületasztalos
szakemberek.
A képzésen részt vett falunk

egyik vállalkozója, Tóth György
is, akit ennek hátteréről, magáról az oktatásról kérdeztünk.
Miért jelentkeztél erre a tanfolyamra?
Ez a képzés azért volt fontos, mert
tanulót úgy lehet foglalkoztatni,
hogy ha van mesterképzése valakinek. Nekem azért volt ezt nehéz
csinálni, mert én nem szakács
vagyok, de szakácsságból kellett
vizsgát tennem. Nekem a végzettségem melegkonyhás üzletve-
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zető. Az oktatás a Kereskedelmi
és Iparkamara szervezésében
folyt, ami májusban kezdődött
és hat hónapon keresztül zajlott.
Nagyon sok segítséget kaptam
ez idő alatt. Elsősorban Fuksz
Gábortól, aki rendezte nekem
ezt az egészet, valamint a tanfolyamon velem együtt tanuló
szakácsoktól. Utóbbiak voltak
azok, akik a gyakorlatban segítettek sokat, hiszen már sok
éve űzik a szakmát. Az elméletet
persze megtanulja az ember, de a
való élet mindig más. Sok olyan
dolgot is tanultunk, amit még a
szakácsok sem alkalmaznak a
mindennapokban.

tük egymásnak a képeket és az
információkat, valamint a dunaújvárosi Gourmand étterem
konyhafőnöke jött el hozzám
és segített nekem, hogy hogyan kell elkészíteni ezeket az
ételeket.

Iparkamara székházában Székesfehérváron.
Fejér megyéből itt, ezen a képzésen 27-en indultunk el szakácsok, ebből 24-en le is vizsgáztunk. Most a faluból ugyan
egyedüliként vettem részt a
képzésen, de vannak ám itt a
faluban többen is mesterek, akik
még a régi rendszerben vizsgáztak, korábban szerezték meg
mesterlevelüket. A legidősebb

Hogy alakult a vizsgáztatás?
Miből kellett vizsgázni?
Hat vizsgát kellett tennünk
mire átvehettük a mesterlevelet.
Számot kellett adni tudásunkról pedagógiából, vállalkozási
ismeretekből, valamint mind
elméletben mind gyakorlatban
szakmai ismeretekből: hidegkonyhai-, melegkonyhai ismeretekből, ételkészítés és élelmiszer
ismeretekből, és a végén volt a
nagy mestervizsga. Ez utóbbin
hat óra alatt kellett elkészíteni
egy ötfogásos menüt. Erre elő
lehetet és kellett is készülni otthon, hiszen ennyi idő alatt ezeket nem lehetett volna elkészíteni és feltálalni. Olyan témakörök
közül kellett választani, amik
nincsenek benne a hétköznapi
életben, de olyan gyakorlati oktatónk volt, nekem Czézár Artúr,
a székesfehérvári Bányató étteremnek a főnöke, aki nagyon
nagy tudású ember és annyira
közvetlenül adta elő a tananyagot, hogy az ember nem tudott
nem érdekelt lenni abban, hogy
mindezt megtanulja.
Azokat az ételeket, amiket a
vizsgán fel kellett tálalni, én
itthon háromszor lefőztem. Meg
kellett nézni mennyi időbe telik
míg elkészül, hogyan tudom tálalni, mit kell csinálni, és akkor
ezt egyeztettem még az Artúrral.
Telefonon keresztül küldözget-
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Az első hideg előételem az egy libamájpástétom volt lilahagyma
lekvárral és házi bagettel. A levesem egy gyöngytyúk consommé
volt julienre vágott zöldségekkel,
valamint főtt fürjtojásos májgombóccal. A harmadik fogás
egy borókás nyúlcomb filé volt
paszternákpürével. Főételként
konfitált rozmaringos báránycsülköt készítettem tejszínes
burgonyapürével, zöldbabos,
paradicsomos concase raguval.
A desszert pedig nugátos csokoládé tortácska volt lime-os eper
raguval. A menüsor elkészítése
sok előkészülettel járt és nagyon
sok múlt a tálaláson. Egy pici
dísz, egy másik fajta tálalás és
már egyből mást mutat. A finoman gusztusosan elkészített
étket még vonzóbbá téve rögtön
jobban esik annak elfogyasztása.
Mindezt pedig a vizsgabizottság
91%-ra értékelte. Ebben persze benne vannak az elméleti
vizsgák és az a kiállítás is, ami
a hidegkonyhai készítményekből állt össze a Kereskedelmi és

például Kellner János villanyszerelő, a legfiatalabb pedig Liebháber György cukrász. Autószerelő
mester több is van Szabadegyházán: Szeip József és Tóth Péter,
de a gumis Zámbó Dodi bácsi
is letette a mestervizsgát, valamint Szaniszló Róbert is, aki
karosszéria lakatos. Ők is mind a
saját szakmájuk mesterei. Én azt
remélem egyszer alapítunk egy
„céhet” és közösen a falu érdekét
szolgálhatnánk, de nem csak mi,
hanem a többi vállalkozóval, civil szervezettel együtt tennénk a
faluért, nem pedig egymás ellen
dolgoznánk. Össze kellene fogni ezeknek az embereknek és
nagyon szép dolgokat lehetne
véghez vinni.
Így legyen! Mi pedig gratulálunk az elért eredményhez és
további sok sikert kívánunk az
életben!
Marczi-Csicskovics Anikó

Első fogás

Második fogás

Harmadik fogás

Főétel

Desszert
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NAGY LÁSZLÓRA EMLÉKEZTÜNK
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még...”

A megható szavak után még meghatóbb
percek következtek, ugyanis Nagyec utolsó

citerás fellépéséről készült felvételt láthattuk, valamint egy szép képes összeállítást.
A megemlékezés virágok elhelyezésével,
gyertyagyújtással és meghitt beszélgetéssel
zárult.

Két éve már, hogy Laci bácsi nincs közöttünk. Halálának második évfordulóján
tisztelői, kollégái és tanítványai emlékeztek
Nagy László tanár úrra az általa felállított
kopjafánál a Művelődési Ház mellett. Szeipné Dérfi Márta igazgató elmondta:
„Még ma is nehéz róla beszélni, hisz felfoghatatlan és elfogadhatatlan, ami történt. Hatalmas űrt hagyott maga után. Hiányzik a község
közművelődési életéből, a népzenei életből,
hiányzik jóságos, meleg tekintete, bölcsessége, az a szeretet, amivel az iskolai gyerekek
felé fordult és hiányzik mint kolléga is. Neki
mindenkihez volt egy bíztató szava, baráti
gesztusa, de legjobban családjának hiányzik.
Emlékezzünk a mai napon rá, a Népzenészre,
a Barátra, a Kollégára, a Tanár Úrra!”

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
A Muzsikás együttes több évtizede működő,
nemzetközi hírű Kossuth-díjas népzenei
együttes. Fontosnak tartják, hogy a jövő
nemzedéke is megismerje, megszeresse a
népzenét. November 13-án, pénteken ez
az együttes látogatott el hozzánk, s tartott
nekünk rendhagyó énekórát az iskolában.
Kodály Zoltán szavait választották mottójuknak: „A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő... semmi mással nem
pótolható... zene nélkül nincs teljes ember.”
A Muzsikás együttes is ezért vállalta azt a
szép feladatot, hogy minél több gyerekkel
megismertessék gazdag népzenénket. Megszólaltatták a népi hangszereiket, mindegyiket külön is bemutatva gyerekeknek.
Mindenki élvezettel hallgatta a műsort és
énekelt együtt a zenészekkel.
S hogy kinek is köszönhetjük ezt az élményt?
Vannak olyan emberek akiknek a jelenlétét
akkor is érezzük, amikor már eltávozott
közülünk. Beszélünk róla, emlékezünk arra,
amit tanított nekünk, mosolyra húzódik
szánk már attól is, ha eszünkbe jut. Ilyen
ember nekünk Laci bácsi, akire mindig szeretettel gondolunk, s akinek most is van
miért hálásnak lennünk. Hiszen neki kö-

szönhetjük a Muzsikás együttes mai látogatását is iskolánkban. Három éve annak, hogy
az együttest meghívta hozzánk, hogy mi is
részesei lehessünk ennek az élménynek.
Laci bácsi! Köszönjük!

Papp Milán
Szinkron formagyakorlat: 2. helyezés
Földharc: 3. helyezés
Három pontos küzdelem: 1. helyezés
Formagyakorlat: 3. helyezés
Veres Dávid
Formagyakorlat 1. helyezés
Szinkron formagyakorlat: 2. helyezés
Három pontos küzdelem: 1. helyezés
Földharc: 1. helyezés
Gratulálunk a versenyzőknek és edzőiknek!

November harmadik hétvégéjén rendezték
meg Törökbálinton az I. KMS Kölyök Kempo Kupát. A versenyen 210 gyerek indult,
ami a sportág növekvő népszerűségét is jól
mutatja. Településünk kemposait három
gyerek: Szaniszló Aletta (3.a), Papp Milán
(5.a) és Veres Dávid (5.a) képviselte, akik
több versenyszámban is szép sikert értek el.
Szaniszló Aletta
KATA: 3. helyezés
Három pontos küzdelem: 2. helyezés

Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
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"ADJ ESÉLYT!" - BESZÁMOLÓ A NYERTES PÁLYÁZATRÓL
Iskolánk a 2015. tavaszán megjelent TÁMOP-3.1.4.C-14 ”Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem”
pályázat keretében 12 millió forintot nyert.
A pályázat célja, hogy tanulóink
nevelését kiterjesszük a test, a
lélek, az értelem arányos fejlesztésére, az ismeretek, készségek
és jártasságok, illetve az erkölcsi
értékrend összhangjának tiszteletben tartásával. Célja volt még
az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi leszakadás kom-

penzálása, a tehetséggondozás, a
felzárkóztatás, az egészségtudatos
szemléletmód kialakítása. A projekt megvalósítása június elején
kezdődött és október 31-én zárult.
A pályázaton belül 7 projektet
valósítottunk meg, ezek megvalósításában iskolánk minden pedagógusa részt vett. A nyár elején
rögtön indítottuk táborainkat:
kézműves alsós ökotábort, felsős
ökotábort és német nyelvi tábort
tartottunk 5 napos intervallumban 95 tanulónk részvételével. A
táborok elsődleges célja a környezettudatos magatartás kialakítása, természetszeretet felébresztése, kialakítása, a szabadidő helyes
eltöltésére nevelés volt. A német
nyelvi táborban természetesen
sok-sok játékos feladattal, társasjátékokkal fejlesztettük tanulóink
idegen nyelvi kompetenciáját.
Bővítettük lexikális és nyelvtani
tudásukat. Ehhez kapcsolódott a
szeptember elején meghirdetett
nyelvi témahét. Ismerkedhettek tanulóink a német nemzet

kultúrájával, földrajzával, történelmével. Szintén már a nyáron
kezdődtek a kerékpártúrák a
Velencei-tóhoz, Cikolára. 20-62
km közötti távolságot teljesítettek
diákjaink, ismerkedtek a balesetmentes közlekedés szabályaival,
meglátogattak történelmi emlékhelyeket, hajóztak, de fürödtek is
a Velencei-tóban. Ehhez a programhoz 10 db felszerelt kerékpárt
vásároltunk a pályázati pénzből,
így azok a tanulók is részt tudtak
venni, akik nem rendelkeznek jól
felszerelt járművel.

Vállalkozói-és életpálya-építés
témakörben 15 tanulónk munkálkodott: élettérképet készítettek, foglakozásokat, szakmákat
ismertek meg, vállalkozói ismeretekre tettek szert. Ennek a projektnek a keretében ellátogattak
Budapestre az OTP Pénzügytörténeti Gyűjteményébe, valamint a Postamúzeumba. Jártak
étteremben is, ahol fejenként
3000 Ft-ból összeállíthatták és
elfogyaszthatták vacsorájukat.
Október 2-án Családi napot
szerveztünk. Iskolánk tanulói és

a szülők egy kellemes délutánt
töltöttek együtt, sokat játszottak, sportoltak. A szülők több
mint 50%-a jött el hívásunkra. A
közös, felszabadult játék öröme
jellemezte a napot.
A „Tanítsd meg apát, anyát!”
projekt célja a számítógépes
ismeretek kiszélesítése volt. A
tíz résztvevő szülő önéletrajzot
írt, képeket illesztett be, a Power
Point programmal ismerkedett,
közelebb került a világhálóhoz.
Végül, de nem utolsósorban
mentoráló programokat indítottunk német nyelvből, ma-

tematikából, magyar nyelv és
irodalomból, történelemből,
földrajzból, fejlesztettük idegen nyelvi és kommunikációs
készségeiket. A tárgyi tudás bővítésén kívül minden mentoráló
program fejlesztette tanulóink
problémamegoldó képességét,
logikus gondolkodását, szövegértését, bővítette szókincsüket.
Pedagógusaink két továbbképzésen is részt vettek a nyári szünidőben. Az egyik a kooperatív
tanulás témakörben volt, a másik a viselkedési és magatartási

zavarok kezeléséről szólt. Sok
kirándulásnak is részesei lehettek tanulóink:
Tihanyba ürgelesre utaztak az
ökotábor tagjai, valamint a Velencei-tó élővilágával is megismerkedhettek. Az alsós kézműves
ökotáborosok Szentendrén voltak a Skanzenben. A mentorálló
program keretében Eger történelmével ismerkedhettek meg a
helyszínen gyermekeink, de voltak Pusztavámon a német nemzetiségi faluban, jártak Budapesten
az állatkertben. Több csoportunk
is hajókázott a Velencei-tavon.

Természetesen sok eszközzel is
gyarapodott iskolánk. A pályázatnak köszönhetően vásárolhattunk:
1 db laptopot, 1 db videokamerát, 1 db fényképezőgépet, 10 db
kerékpárt, 1 db mini-hifit, 5 db
mikroszkópot, 1 db világtérképet, készségfejlesztő játékokat,
1 db lamináló gépet, kézműves
anyagokat.
Ezeket nemcsak a pályázat megvalósításának idején, hanem a
későbbiekben is fel tudjuk használni tanulóink foglalkoztatása,
fejlesztése terén.
Köszönöm a gyerekeknek és a
szülőknek a lelkes hozzáállását,
kollégáimnak és az iskolatitkárnak, Druhapolcsik Andreának
önzetlen, gondos munkáját és
a tankerület megbízott igazgatónőjének, Balogné Szücs Klárának a segítségét, mely hozzájárult ahhoz, hogy a projektet
sikeresen megvalósítsuk.
Szeipné Dérfi Márta
igazgató
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EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP HETEDSZER
HATALMAS SIKER A
VÉRADÁSON!
Hagyományos Egészségvédelmi
Napunk az idén immáron hetedszer, 2015. november 14-én került megrendezésre az általános
iskolában. Ismét nagy hangsúlyt
fektettünk a véradásra, eddigi
szűrési lehetőségeinket pedig
kibővítettük allergiavizsgálattal,
szájüregi rákszűréssel, a diabetes
világnap alkalmából a 2-es típusú
cukorbetegség megelőzésével, lehetőség nyílt az újraélesztés gyakorlására, a mézkóstoló és vásár
mellett kecskesajtot és kecsketejet is kóstolhattak az érdeklődők
és a diákok. Az iskolások számára
a Mentőszolgálat két bajtársa tartott látványos bemutatót a mentőautóban, valamint Veres János
körzeti megbízottunk a közlekedési ismeretekkel ismertette
meg őket. Egy nagyon kellemes
és tartalmas napot tölthettünk
együtt, melyhez az időjárás is
kegyes volt.

A versenyben az első helyezett a
3.b osztály, a második az 1.a osztály lett. Ők azok, akik megnyerték az ingyenes osztálykirándulást. Nagyon szép és tartalmas
kirándulást kívánunk nekik!
Versenyt hirdettünk az osztályok között azzal a felhívással,
hogy az a két osztály, amelyikből
a legtöbb szülő, hozzátartozó
jön el vért adni, nyer egy ingyenes osztálykirándulást, melyet
az önkormányzat finanszíroz.
Természetesen mellette a hagyományos virslivel, sörrel és
pizzautalvánnyal is vártuk véradóinkat. Ennek meg is lett az
eredménye. Már 9 órától kígyózó sorok várakoztak a véradásra
és ez a nap végéig sem csökkent.

Már délelőtt 9 órától vártuk az
érdeklődőket véradással és a
nagyon sokrétű szűrési lehetőségekkel.
Ismételten nagy sikere volt általános szűréseinknek, a prosztata-, az anyajegyszűrésnek, az
allergiavizsgálatnak, a fogászati
rákszűrésnek, de nagyon sikeres
volt a szemészeti vizsgálat is.
Minden vizsgálatnál voltak kiszűrt páciensek, akiket szakrendelésre irányítottak a kollégák.
A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkatársai finom
zöldségekkel, gyümölcsökkel,
salátákkal, turmixokkal várták
a gyerekeket. A Mentőszolgálat
munkatársainak bemutatója hatalmas sikert aratott a diákok
körében. Megállapíthatjuk, hogy
továbbra is a legnagyobb problémát a helytelen életmódból adódó ( mozgásszegény életmód,
helytelen táplálkozás, dohányzás, higiénia hiánya) betegségek
okozzák.

A véradó állomásról 130 szereléket hoztak, ennyi egység vér
befogadására voltak felkészülve.
A nap végére 129 véradónk jelent
meg, aki a listánkon szerepelt, de
két nap múlva megtudtuk, hogy
tulajdonképpen 130-an jöttek
vért adni, csak ebből egy fő irányított véradó volt, ő célzottan
valaki számára adott vért, így őt
nem lehetett a listánkra felvezetni. Sokan nagyon nehezen tudták
leküzdeni a tűtől való félelmüket,
de mégis csak beálltak a sorba a
cél érdekében és adakoztak.
Ilyen sok első véradónk még
soha sem volt, 39 fő. Szeretnénk,
ha ők is csatlakoznának rendszeres véradóink táborához!

Természetesen köszönjük a szülők hatalmas segítségét, az eddigi
rendszeres elvhű véradóinknak a
megjelenést, a pedagógusoknak a
részvételt, a bíztatást, a toborzást,
és nem utolsó sorban a Kinizsi SC
focistáinak az összefogást, amivel
hozzájárultak ahhoz, hogy ez a
szép eredmény kialakuljon!
Álmodni sem mertünk ekkora
sikerről! Szeretném tolmácsolni
a Magyar Vöröskereszt és a Véradóállomás vezetőjének köszönetét. Elmondásuk szerint ilyen
sokan a nagy városok véradásain
sem jelennek meg egyszerre. A
megye minden településén Szabadegyházával példálóznak!
Nagyon jó érzés volt tapasztalni,
hogy vannak még olyan nemes
célok, amiknek érdekében össze
tud fogni a falu lakossága.
Ezúton szeretném tájékoztatni
véradóinkat, hogy Az Országos
Vérellátó Szolgálat (OVSZ) január
elsejétől speciális balesetbiztosítást
ajándékoz minden véradójának.
Csoportos balesetbiztosításról
van szó: az OVSZ vállalta, hogy
aki akár egyszer is adott vért
2015-ben, annak javára balesetbiztosítást köt.
A biztosítás egy évig érvényes,
tehát ha az érintettek közül bárkit
baleset ér és kórházi kezelésre
szorul 2016. január 1-je és 2016.
december 31-e között, akkor a
kórházban eltöltött napokra háromezer forint jár a biztosítótól.
Az OVSZ az egész éves biztosítást
befizeti, így a véradóknak ehhez
nem kell hozzájárulniuk.
A szerződés automatikus, az
ügyintézés egyszeri, elektronikus úton történik, csak a biztosítás kifizetésének igényét kell
jeleznie a véradónak és igazolnia, hogy kórházban volt.

A nap végén a falukemencéhez
vártuk az érdeklődőket forró teával, forralt borral és a Családsegítő Szolgálat Dolgozói által
készített nagyon finom langallóval. Családias adventi hangulatot
sikerült varázsolni estére.

Természetesen ahhoz, hogy minden jól sikerüljön sok háttérmunkára és anyagiakra volt szükség.
Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, aki a
szervezésben és a lebonyolításban
részt vett, valamint az önkormányzat anyagi támogatását, az iskola
igazgatójának, hogy biztosította a
helyszínt és nem utolsósorban a
lakosság belénk vetett bizalmát!
Az Egészségvédelmi Nap ugyanis
nem attól lesz sikeres, hogy mi
mennyit dolgoztunk érte, hanem
attól, hogy Önök hányan jönnek el.
Ezúton szeretném megdicsérni
a legtöbb véradót hozó diákjainkat is:
Szaniszló Mihály 1.a osztály 6 fő
Horváth Ádám
4. osztály 5 fő
Tóth János
3.b osztály 4 fő
Druhapolcsik Bence 4. osztály 4 fő
Szaniszló Fanni
2. osztály 4 fő
Pápai Ivett
3.a osztály 4 fő
Druhapolcsik János 3.b osztály 3 fő
Görgicze Léna
3.b osztály 3fő
Varga Flóra
3.b. osztály 3 fő
Szarka Vivien
2. osztály 3fő
Rezi Dániel
5.a osztály 3fő
Kívánom, hogy továbbra is legyetek
ilyen lelkesek és felnőtt korotokra
váljatok ti is rendszeres véradókká!
Jövőre ismét várjuk önöket
újabb programokkal egy hasonlóan nagyon jó hangulatú napra!
Községünk minden lakójának szeretetteljes szép karácsonyt és egészséges boldog új esztendőt kívánok!
Nochta Tamásné
védőnő

Szabad 1 Lap
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A KINCSEM ÓVODA HÍREI
Egészséghét az óvodában
Óvodai nevelésünk egyik fontos területe az
egészséges életmód alakítása. Az egységes
szokás- és szabályrendszer alapjául szolgál nevelőmunkánknak. Ez tartalmazza az
egészséges életmód és életritmus kialakításának szabályait is. A gondozásnak kiemelt
szerepe van az óvodai életünk szervezésében. Megismertetni a gyerekeket a testápolás
eszközeivel, módjával. Ismerkedjenek különböző ételekkel, az évszakoknak megfelelő
zöldségekkel, gyümölcsökkel, a betegségek
megelőzésében fontos helyes táplálkozással.
Fontos szerepet játszik ebben a higiéniás
szabályok betartása, a rendszeres, örömmel végzett mozgás, levegőzés és a fizikai
terhelés.
Az Egészséghéten még nagyobb hangsúlyt
fektettünk ezekre a feladatokra. Óvodánkba ellátogatva Nochta Tamásné, Éva néni
és Szabóné László Magdolna, Magdi néni
beszélgetett a gyerekekkel arról, hogyan
előzhetjük meg a betegségeket. Játékos kereteken belül gyakorolták a helyes és alapos
kézmosás technikáját, valamint a szakszerű
fogmosás fontosságát. Nagy élmény volt
a gyerekeknek, amikor egy elszopogatott
cukorka pirossá színezte a fogukat, majd
miután alaposan fogat mostak ismét hófehérré változtak a piciny fogak, elűzve a
"fogmanókat".

Nagycsoportosaink a hét minden napján
meglepetésekkel készültek. Aszalt gyümölcsös joghurttal, gyümölcssalátával, zöldségsalátával kínálták meg az óvodai csoportokat és a felnőtteket, amiket ők közösen
készítettek az óvó nénik segítségével. A sok
egészséges finomságból a szülők is kóstolhattak, melyet a gyerekek külön elkészített
tálcán kínáltak fel. Az ezekhez szükséges
alapanyagokat a szülők biztosították számukra. Sok gyümölcs és zöldségféle gyűlt
össze, amiből termések kiegészítésével még
vicces terménybábok is készültek. Ezúton is
köszönjük a szülők támogatását, és aktivitását. Sikerült tartalmassá és színessé tenni
ezt a hetet is.
Reméljük, hogy gyermekeink figyelmét sikerül felhívni arra, hogy a betegségek megelőzésében fontos a helyes táplálkozás, hogy
minél több vitamint fogyasszanak, ezáltal
erősebb lesz immunrendszerük, és hogy

mozgás nélkül nem működik jól szervezetünk.
Szilasy Lászlóné, Enikő óvó néni

Bemutató úszásóra a székesfehérvári Alcoa
Köfém Tanuszodában
Mint minden évben, így idén is a nagycsoportos ovisaink úszásoktatáson vettek
részt, melynek utolsó alkalma november
30-án, hétfőn volt. Erre az órára általában
szülők is mehetnek, de a szabadegyházai
ovisok esetében a vezetés úgy döntött, hogy
a helyi sajtót kéri meg, kísérje el a lurkókat
és örökítse meg az órát. A felkérésnek örömmel tettünk eleget, így a Szabad1 Tv-ben
láthatják majd az összeállítást, most pedig
olvashatják az oktatóval, Molnár Ferenccel
készített interjúnkat.
Mennyi idő alatt jutottak el idáig a gyerekek? Hány alkalommal jöttek ide úszni?
Ugyanúgy mint tavaly, most is csak tíz órát
tudtak jönni a gyerekek és remélem ez a

következőkben is így lesz majd, hogy jönnek
hozzánk. Tíz óra kellett tehát ahhoz, hogy
megtanulják a hason siklást, háton siklást,
amennyire sikerült nekik a gyorsúszó és
hátúszó lábtempót is elsajátítani, plusz hozzátettük a kartempót is. Volt 2-3 gyerek,
aki nem mert belejönni sem a vízbe, de
mindenki nagyon szépen dolgozott.
Legelső alkalommal hogyan közeledtek a
víz felé a gyerekek? Mennyire volt nekik
idegen?
A víz egy más közeg, bizonytalanabbul érzik
magukat, más a mozgás, nehezebben tudnak
mozogni, instabilabb a mozgás és a gyerekeknek ezt meg kell szokni. Hozzászoktattuk őket
úgy, hogy buborékoltunk, víz alá bújtunk,

sétáltunk, futottunk, hogy megtanulják a
vízben való mozgást. Azt hogy nem szabad
kapkodni, szépen lassan kell mozogni, de
ugyanúgy tudunk lépni, ugyanúgy tudunk
futni. Különbféle speciális gyakorlatokkal
megtanultuk a karmozgást, hogy hogyan
tudjon segíteni magának, hogy egyensúlyban maradjon. Futkároztunk, fogtuk egymás
kezét, utána elengedtük, egyedül csinálták,
oldalra tartották a kezüket és megtanítottuk
nekik azt, hogy ha fel akar állni, akkor a kezét
hogyan vigye a vízbe. Tehát a vízbiztonságot
meg kellett nekik szerezni valahogy.
Ehhez elég volt a tíz alkalom?
Ez egy vízhez szoktatás, vízbiztonság kialakítása.

Szabad 1 Lap
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A hozzászoktatásra elegendő volt; hogy és
mikor lehet levegőt venni, kifújni azt, hogy
ne menjen a szájba víz. Amikor kijönnek a
vízből, akkor ne kelljen azzal foglalkozni,
hogy a szemét megtörölje, mert belefolyik
a víz.
Hány éves kortól folyik itt az oktatás?
Vannak babaúszások is, de mi azzal nem foglalkozunk. Mi nagycsoportos korral kezdjük
el, illetve magasságtól is függ, mert ugye
90 cm-es a víz, és hogy ha ezt nem éri el a
gyermek, akkor hozzá kellene egy komplett
ember, így őt nem tudjuk vállalni. Minimum
105 centinek lenni kell ahhoz, hogy valaki
elkezdje, illetve körülbelül 5 éves kor pedig
a koncentráció miatt.

a testtartásnak, mert rákényszeríti a helyes
testtartásra a gyermeket. Ha problémás a
gyerek: gerincferdülés, tyúkmell, vagy egyéb
hasonló problémákra például a hátúszás
nagyon jó. Az első ilyen tanfolyamokon a
gyorsúszást és hátúszást tudjuk könnyebben
megtanítani a gyerekeknek. Amikor már
tudnak úszni, 15 métert el tud menni, akkor
lehet a mellúszást is, de az nehezebb, az egy
komplexebb, összetettebb mozgás. Ahhoz
már kell egy 7-8 éves kor, hogy ezt felfogja.
Lehet hat évesnél is elmondani, csak ők
sokkal nehezebben tudják ezt megoldani.
Marczi-Csicskovics Anikó

Optimális egyébként minél korábban elkezdeni a vízhez szoktatást és az úszást?
Természetesen a vízben, a más közegben
való mozgás, meg egyáltalán a mozgás mindenféleképpen jó. Egészségileg is jó. Jót tesz

A KINIZSI SC HÍREI
Szerencsénkre az időjárás még
kedvezett a késő őszi, kora-téli
mérkőzésekhez. November 7-én
Soponya csapata látogatott Szabadegyházára. Tétje volt a mérkőzésnek, hisz a tabella 12. helyén
álló csapatot megverve feljebb léphetünk akár a negyedik helyre is.
Ezen a mérkőzésen a nagy kedvvel játszó csapat parádézott a
hazai közönség előtt. Tóth Péter
már a hetedik percben megszerezte a vezetést. 1:0 Azután hidegzuhanyként érkezett, hogy a
vendégek a 18. percben Kovács
góljával egyenlítettek 1:1
Ettől a góltól kezdve magasabb
fordulatra kapcsolt a csapat. A
21. percben Németh L kezdte
meg a gólgyártást. 2:1 Tizenkét perc kellett, hogy Ladányi
növelhette 3:1-re vezetésünket.
Még ki sem heverték a vendégek a kapott gólt, újabb két perc
múlva ismét Tóth Péter góljának
tapsolhatott a közönség. 4:1
A 47. percben Vizi talált be a
soponyai kapuba, 5:1 re növelve
előnyünket. Az 54. percben Hor-

váth T emelkedett a vendégvédők
fölé és már 6:1- re vezettünk. A
61. percben a vendégektől Theisz
M szépített 6:2-re. Ezen a mérkőzésen Horváth G gólja tette fel az
i-re a pontot és állította be a 73.
percben a 7:2-es végeredményt.
Ifjúsági csapatunk 3:0-ra győzött
ebben a fordulóban.
November 15-én, az őszi szezon
utolsó mérkőzését játszottuk a
15. helyen álló Rácalmáson. A 8
percben Ladányi, a kaputól kb.
30 méterre indult meg és pár csel
után, 16 méterről a kapu jobb alsó
sarkába gurítva, megszerezte a vezetést. 0:1 Mindössze három percig örülhettünk a vezetésnek, mert
a 11. percben a bal oldalon labdát
veszítettünk és a hazai Horváth D,
Kissre vezethette egyedül a labdát
és lőtte be az egyenlítő gólt.1:1
Két perc múlva Németh ugratta ki Ladányit, aki 5 méterről
a kapusba lőtt. A 24. percben
bal oldali szabadrúgás után
Horváth T tisztán vehette le a
játékszert, majd egy csel után
a kapuson átemelve, ismét ve-

zetéshez juttatta csapatunkat.
1:2 A 34. percben szögletrúgás
után Horváth T centikkel fejelt a
kapu mellé. A 40. percben Vizit
buktatták a kaputól 17 méterre.
Horvát szabadrúgása a sorfalon
megpattanva jutott a hálóba. 1:3
A 63. percben egy tetszetős Mányoki-Ladányi-Mányoki összjáték után Mányoki kilőtte a hos�szú sarkot. 1:4 A 65. percben két
hátvédünk is elcsúszott a nedves
talajon, így a hazai Varga egyedül
vihette kapura a labdát. Lövése
16 méterről a kapu mellé szállt.
A 67. percben Tóth készített elő
Ladányinak, aki 16 méteren még
egy csellel elküldte a hátvédeket
és bevarrta ötödik gólunkat. 1:5
Csapatunk ebben a szezonban 9
nyert és 6 vesztett mérkőzéssel
a háta mögött, a tabella 4. he-

lyéről várhatja a tavaszi idényt,
mindössze 9 ponttal lemaradva
a dobogóról. 51 rúgott gólunk is
a negyedik a tabellán, de kapott
góljainkkal /38/ is a negyedikek
vagyunk. A góllövő statisztikában Ladányi a 7., Horváth T a
14., míg Tóth és Vida a 37-37.
helyen áll a csoportunkban.
Bár ifi csapatunk 8:2 arányban
vereséget szenvedett az utolsó
mérkőzése, a tabella 5. helyéről várhatja a tavaszi fordulót,
mindössze 5 ponttal lemaradva a dobogóról. A csoportban a
góllövő lista 4. helyén áll Pálesz
Martin.
Utánpótlás 16 évesek csapata
1:0-ra kapott ki Kisláng együttesétől és a 8. helyen végzett.
Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC

Rácalmáson Horváth két gólt lőtt

Szabad 1 Lap
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KÖSZÖNTJÜK
MEGEMLÉKEZÉS AZ ELESETT
SZABADEGYHÁZA KATONÁK EMLÉKNAPJÁN
IFJÚ POLGÁRAIT! Szabadegyháza idén először csatlakozott az
Elesett katonák emléknapjához. Ez alkalomból szervezett az önkormányzat megemlékezést az új temetőben lévő II. világháborús
emlékműhöz 11 óra 11 percre.

Koncz Henrik
2015.11.17.
Hippolyt puszta 1.

Gémes Lili
2015.11.24.
Fő u. 94.

Ez az emléknap egyébként nagyon új keletű, hiszen egy 2013-as felvetésből adódóan
2014-től tartják számon Magyarországon.
Ez a nap Európa nyugati részén a tűzszünet vagy az emlékezés napja, az Egyesült
Államokban pedig a veteránok napjaként
ismert. 1918. november 11-én írták alá a
compiegne-i erdőben, egy vasúti kocsiban
a győztes szövetséges hatalmak és a vesztes
Németország képviselői azt a tűzszüneti
megállapodást, amely az év tizenegyedik havának tizenegyedik napján tizenegy órakor
véget vetett a harcoknak a nyugati fronton
az első világháborúban. Innen tehát a dátum
és a pontos időpont.
Az emlékműnél Egriné Ambrus Andrea
elmondta: a kegyeleti kultúra különös része
a történelmünket, az emberi emlékezetet
őrző tevékenységnek. Ezzel a mindnyájunkat
érintő akcióval is hozzá kívánunk járulni a
déd- és ükapáink katonai és emberi helytállásának felidézéséhez, ébrentartásához, a
mögöttünk lévő nagy világégések áldozataira emlékezve – a mindennapjainkra és
minden embertársunkra kihatóan - kiemelt
hangsúlyt adni a BÉKE jelentőségének.

FELHÍVÁS!
Pár éve próbálom összegyűjteni
Szabadegyházán a régmúlt idők
konyhai falvédőit. Kisebb-nagyobb sikerem is volt már. Szeretném megőrizni az utókornak
és remélem egyszer méltó helyre
fognak kerülni a faluban. Sajnos
akinek a birtokában van még
ilyen, már nagyon idős és félek, hogy a leszármazottak nem
tudnak mit kezdeni vele. Sajnálnám, ha elkallódna.
Ezért szeretnék kérni mindenkit, akinek van ilyen a
tulajdonában, és szeretné ha
az fennmaradna, hogy jutassa

el hozzám, hogy egyszer akár
egy kiállítás keretében újra
láthassa.
Koncz Gyuláné Sági Magdolna
Szabadegyháza, Fő utca 90/a
Tel:25/478-180

Illusztráció

NYÍLT LEVÉL A
DUNAÚJVÁROSI VÍZI
TÁRSULAT TAGJAINAK
Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat
a hatályos jogszabályoknak
megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2015. évben önkormányzati hozzájárulásból és
gazdálkodói önkéntes támogatásból biztosítottuk a földmunkagéppel, MTZ+rézsűkaszával
és a saját dolgozókkal történő
munkavégzést. A 135 fő átlaglétszámú közhasznú foglalkoz-

tatást az állam közel 100 %-ban
támogatta, a munkavégzés helyben hasznosult, a Vízi Társulat
állandó dolgozóinak irányításával. A településen átlagosan 5
fő vett részt a vizitársulati közfoglalkoztatásban. Szabadegyháza közigazgatási területén a
Szabadegyházi vízfolyáson és
mellékárkain cserjeirtást, gazés nádkaszálást végeztünk.
A Vízi Társulat tevékenységét és
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a támogatások felhasználását, folyamatosan
nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.
tir.hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy
a Vízi Társulat nonprofit módon működik,
osztalékot nem fizet. A tisztségviselők évek
óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a Vízi
Társulat nem működhet. Nem csak anyagi
tekintetben számítunk az Önök együttműködésére, hanem a feladatok meghatározásában és az elvégzett munka ellenőrzésében
is. Ezúton is köszönjük, hogy 2015-ben is
támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat közcélú munkáját.
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke

AZ ÜNNEPI FORGATAGBAN IS VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!
Az ünnepek közeledtével fokozott figyelmet érdemes fordítanunk értékeink védelmére. A
karácsonyi bevásárlások szinte
mágnesként vonzzák a zsebtolvajokat. Az elkövetés helyszínei elsősorban a bevásárló
központok, áruházak, piacok,
pénzintézetek, vasútállomások
és pályaudvarok, valamint a nagy
tömegeket vonzó rendezvények.
A bűncselekmények megelőzése
érdekében kérjük, vegyék figyelembe az alábbiakat és fogadják
meg tanácsainkat!
Ha nagyobb pénzösszeggel indulnak el vásárolni, azt lehetőleg ne egy helyre, hanem kisebb
címletekben több helyen tartsák
táskájukban. Ezzel is megelőzhetik azt, hogy egy óvatlan pillanatban az Önöknél lévő készpénzt,
egy mozdulattal kiemelhessék
a táskájukból. Ne tegyen egy
helyre pénztárcát, hitelkártyát,
okmányokat.
Ne tartson okmányokat, értékeket hátizsák, hátitáska külső zsebeiben. Viszonylag biztonságos
tárolási helyek a belső zsebek,
vagy övön hordható, illetve a
ruházat alatt, nyakba akasztva
viselhető táskák. Ne feledje, hogy
az eltűnt okmányok pótlása hos�szadalmas utánajárást, és költségeket von maga után.

Ma már természetes a bank automaták használata, a hitelkártyával való pénzfelvétel, fizetés!
Amennyiben megoldható, ne a
késő esti, éjszakai órákban, és
ne egyedül vegyenek fel pénzt az
automatákból! A pénzelvételkor
az automatánál idegen ne tartózkodjon, ha mégis, inkább keressenek egy másik pénzfelvevő
helyet. Fontos, hogy a PIN kódot
illetéktelen személy ne lássa meg.
Fizetéskor törekedjünk arra,
hogy a bankkártyánk ne kerüljön
ki látóterünkből, ne legyen lehetőség arra, hogy annak adatait
speciális eszközzel lemásolják, és
később visszaéljenek vele!
Vásárláskor, az áru válogatásakor
ne tegye le táskáját, pénztárcáját
a pultra, a bevásárlókocsiba.
Ne hagyják a gépkocsi utasterében a kézitáskájukat, mobiltelefon készüléküket, egyéb értéktárgyaikat. Ha nagyobb értékű
elektronikai eszközt vásárolnak,
akkor a vásárlást követően szállítsák egyenesen haza, ne álljon
az autó még órákig a parkolóban, tele drága újonnan vásárolt eszközökkel. A jól szervezett
tolvajbandák a parkírozóban is
figyelnek és összehangoltan
működnek. Pillanatok alatt kirámolják az autót és már csak

hűlt helyét találjuk dolgainknak.
Tömegközlekedési eszközökön
fel- és leszállás közben figyeljen
a környezetére is, táskáját, csomagját lehetőleg szorítsa magához, ajánlott válltáskáját maga
előtt fogva közlekedni.
Fokozottabban figyeljen értékeire, ha forgalmas helyen, tömegben tartózkodik, utazik.
Karácsony közeledtével egyre
gyakrabban találkozhatunk adománygyűjtőkkel az utcákon és
lakókörnyezetünkben egyaránt.
Azonban sok esetben az „adománygyűjtők” valamilyen nemes
célra hivatkozva próbálják megszerezni a pénzünket saját maguk számára. A trükkös tolvajok
célja, hogy lakásunkba bejutva,
figyelmünket elterelve szerezzék meg pénzünket, értékeinket. Fontos tudni, hogy a valódi
adománygyűjtő szervezetek soha
nem kérnek készpénzt, minden
esetben csekk befizetésével lehet
őket támogatni.
Az ünnepek alatt is fogadják
kellő óvatossággal a különböző
házalókat! Idegeneket ne engedjenek be az otthonukba! A bejárati ajtót akkor is tartsák zárva,
ha otthon tartózkodnak!
Ha több napos utazást terveznek,
azt ne hangoztassák idegenek

előtt, hisz ezzel is felhívják a figyelmet magukra. A szemfüles
betörők alig várják, hogy tudomást szerezzenek olyan lakásról,
amely több napig üresen áll. Utazás előtt csak a közvetlen környezetükkel tudassák azt, hogy nem
tartózkodnak otthon. Bízzanak
meg valakit, hogy naponta ellenőrizze a lakást, a zárakat, nyílászárókat, ürítse a postaládát.
Fontos, hogy lássák a mozgást a
lakásban az udvaron, és lehetőleg
különböző időpontokban.
Ha a kellően körültekintő magatartás mellett mégis bekövetkezne
bűncselekmény, haladéktalanul
tegyen feljelentést. Ezt bármelyik
rendőri szervnél megteheti, de
célszerű az elkövetés helye szerint
illetékes rendőrkapitányságon.
Készüljön fel rá, hogy a feljelentés megtételekor kérni fogják az
ellopott tárgyak listáját, egyéni
azonosításra alkalmas jellemzőit. Az elkövetőről adott pontos
személyleírás nagymértékben
segítheti a rendőrök munkáját.
Amennyiben bűncselekményt
észlel, kérjük, hívja a 112-es
segélyhívó számot!
Boldog, és Biztonságos Karácsonyi Ünnepeket, illetve Boldog Új
Évet Kívánunk!
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Szabad 1 Lap
Felújítások a faluban

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
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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. december 13.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/99-39-404
2015. december 19-20.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
06 30/8161 376
2015. december 24-25.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
06 20/97-49-065
2015. december 26-27.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a
06 20/35-57-213

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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Mester Györgyi:
A legkisebb cinke
Picinke volt a legkisebb a madártestvérek között. Cinke mama már tojáskorában is nagyon óvta, mert attól
félt, az apró tojás valamerre elgurul a
fészekben, eltűnik a szeme elől, akkor
pedig nem tudja a testével melengetni,
és tán ki sem kel a fióka.
Nyáron remekül elvoltak a kis madarak. Csak csiviteltek, torkoskodtak, hol
a levegőben fogták el a rovarokat, hol
a fűből kapták fel azokat a csőrükbe.
Egyszóval csodásan telt a nyár. Mindenki boldog volt, jóllakott és elégedett.

Mikulások ás Mikuláslányok járták a falut, hogy megajándékozzák
a 3 évnél fiatalabb gyermekeket

AJÁNDÉK
Karácsony ünnepe, gondolatok özöne.
Kavargó kérdések, megannyi érzések ezen a szent ünnepen.
Kitárult szív, bezárt gonosz gondolatok,
Ajándék tömkelege, mely csak pénzen vehető meg.
Vajon erről szól-e a karácsony?
És tudod-e hogy mi az az ajándék?
Amire szükséged lehet,
Ami kell ilyenkor karácsonykor, az kézzel nem fogható meg.
Ajándék lehetsz te, lehetek én.
Ajándék lehet egy jó vacsora, egy jó bor.
Ajándék a család, a meghitt pillanat,
Amit csak karácsonykor kaphatsz meg egy perc alatt.
Ajándék a SZERETET, ami a legfontosabb, legbensőségesebb érzelem.
Akit eddig nem szerettél, azt most szeresd!
Akit eddig nem tiszteltél, tiszteld!
Akit megbántottál, attól kérj bocsánatot,
Aki megbántott, csókold meg és biztos, hogy nem bánod!
Elmúlt egy év, s értékeld át életed,
Mert küldetésed e földön véges, s mégis végtelen!
Lehet, hogy holnap, de lehet, hogy egy év múlva elmész,
És bánni fogod azt a pillanatot,
Hogy nem nyújtottad jobbodat felebarátaidnak.
KARÁCSONY KÖZELEG, S NEM KELL TÖRNÖD A FEJED,
HISZ A LEGKEVESEBB, AMIT TEHETSZ
EGY CSÖPPNYI SZERETET MINDENKINEK!
(T. Z.)

A nyárt követő átmeneti, hűvös őszi
időt azonban hamarosan felváltotta a
zord tél. A bogarak nem járták már kerge táncukat a levegőben, és a zúzmarás
fűből nem lehetett szemernyi élelmet
sem felcsipegetni. A cinkecsalád éhezett.
Amikor épp nem a magas koronájú,
lombtalanná kopaszodott nyárfa ágain
gubbasztottak, néha-néha kiröpültek
a házak irányába, hogy az ég felé bodorodó kéményfüstben kicsit felmelegedjenek.
Picinke is így tett, amikor egy hosszabb
repülőútja során, valami megcsillant a
szeme előtt. Egy kertes ház ablakából
világított ki az utcára a sziporkázó,
tarka fényesség. Leszállt az ablakpárkányra és befelé bámult. Az üvegen
túl, a szobában, hatalmas zöld fenyő
terpeszkedett. De nem ám olyan egyszerű, mint odakinn a parkban, hanem
talpig díszben pompázott. Tarka üvegégők, csillogó gömbök, kacskaringózó
girlandok ékítették.
Picinke egészen belefeledkezett a látványba. Ekkor azonban két kíváncsi
gyermekarc közeledett az ablakhoz,
amitől megijedt, szárnyra kapott, és
huss, már ott se volt.
Másnap, szokásos melegedő körútján,
megint csak ellátogatott az ablakon
átcsillanó, fényes karácsonyfához. A
fa most is lenyűgözte, ám egyszer csak
észrevette, valaki néhány kölesszemet
tett ki a párkányra. Mivel éhes volt,
mohón nekilátott, és gyorsan felcsipegette a magokat. Az evésből felpillantva, váratlanul ismét szembetalálta
magát a gyermekszemekkel, amelyek
mosolyogva és érdeklődéssel figyelték
őt. Az ablak nem nyílt ki, senki nem
bántotta Picinkét, így hát nem sietett

a táplálkozással. Befejezvén az evést,
egy kicsit még gyönyörködött a pompás
fában, majd útra kelt.
Csak otthon, miután didergő testvérei
közé letelepedett, jutott eszébe, hogy
ő jól lakott, de a családja továbbra is
éhezik. Szinte szégyellte magát, hogy
annyira elkápráztatta a csodálatos karácsonyfa, és csak behabzsolta a köles�szemeket, a szeretteire nem is gondolt.
A következő napon sem tudott ellenállni a kíváncsiságának. Vajon megvan-e
még a varázslatos szépségű fa? Egyenesen odarepült, és meglepődve látta, a
kölesszemeket, vékony zsinórvonalban,
valaki végigszórta az ablakpárkányon.
Szemenként vette csőrébe a magokat,
hogy minél tovább élvezhesse az evést,
amikor egyszer csak elfogyott az összes
ennivaló.
Elszomorodott, hogy megint mohó volt,
nem jutottak eszébe sem a mamája,
sem éhes testvérkéi, amikor a párkány
széléről egy közeli faágon lógó aprócska
faépítmény vonta magára a figyelmét.
Egy házikó volt, négy kis oszloppal,
takaros tetővel, de a legszebb mégis az
volt benne, hogy a padlóját sok-sok
kölesszem borította!
Picinke azonnal útra kelt, és ahogy csak
aprócska szárnyától tellett, röpült a családjáért. Elcsivitelte nekik, hogy élelmet
talált, kövessék őt, és már fordult is
vissza. A faágra felfüggesztett házikót
ellepték a sárga-fekete szárnyú cinkék, és boldogan csipegették az olajos
magvakat, amitől aztán felmelegedve,
még sokáig gyönyörködtek a csodaszép
fenyőfában.
Az ablak túloldalán pedig a madáretetőt elkészítő apuka, meg a kölesszemekről gondoskodó gyerekek örültek a
boldog cinkék látványának. És ettől vált
igazán teljessé a Karácsony, a szeretet
ünnepe.

Sült Geszteny
Karácsonyi étele e | Kézműves termékek
k, ita
Forralt bor | Álllok | Ajándéktárgyak
atsimogatás stb.
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tiszteletes asszony

Helyszín: Művelődési Ház Szabadegyháza
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