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Nőnapra

VI. évfolyam

A közelgő nőnap alkalmából az alábbi verssel kívánunk minden jót településünk
lányainak és asszonyainak!
Németh Sebestyén: Nőnapi köszöntő
Nők, csodás földi angyalok,
ébren is róluk álmodom,
szerelemnek virágai,
bájok, vonzalmak álmai.
Évának példás utódai,
emberi élet áldásai,
tik Istennek adománya,
páros élet boldogsága.
Fájó szívek gyógyítói,
tőletek ragyogóbb a világ,
szerelmetek mosolygása,
mint csillagok ragyogása.
Mind dicsőült kertivirágok,
véletek élni édes álom,
hoztok ránk örömet, békét,
házi áldást, egyetértést.
Szabadegyháza, 1998. III. 8.
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A KINCSEM ÓVODA HÍREI
A 2016-os év is, mint mindig, karácsonyi ajándékbontogatással
kezdődött óvodánkban. A hatalmas karácsonyfa alatt a téli szünetet
végig pihenték a becsomagolt csoportos ajándékok, amit az első
napokban boldogan vettek tulajdonukba az ovisok. Aztán jöhetett a
komoly munka. Sajnos az idén sem sokáig vehették ki gyermekeink
részüket a tél igazi örömeiből, amit a hóesés, hógolyózás, szánkózás,
a hóemberépítés vagy a jégen való csúszkálás jelenthetne számukra.
Mindezeket igyekeztünk pótolni sok téli mesével, verssel, bábelőadással, dallal, zenei élménnyel. Segítségünkre volt a Cornelius
Graetz német gyűjtő által kitalált és népszerűsített „Hóemberek
világnapja” is, aminek január 18-a a napja. Hiszen a hóember a
gyerekek körében az egyik legkedvesebb figurája a télnek. Számos
mese, vers, dal főszereplője. Ezt a kedves, mosolygós, vidám figurát bármikor elővarázsolhatjuk attól eltekintve, hogy van hó vagy
nincs. Készült is számos alkotás minden csoport részéről, amiből
kiállítást is rendeztünk óvodánk folyosóján. Vidáman, békességben
megfért egymás mellett a gyurmából, zokniból, üvegből, papírból
készített és még más egyéb technikával létrehozott sok kis hóember,
a gyerekek örömére. Több szülő, de más hozzánk hivatalból érkező
felnőttek is a csodájára jártak a kiállításnak, amiből hagyományt
szeretnénk teremteni majd a következő évekre is!

Nefelejcs bábszínház: Süni és a kislány

a lányok, asszonyok számára a szövés és a fonás. A fonóházakban
készültek a ruházathoz szükséges anyagok, de a tréfák, játékok, táncok, dalok, valamint az ismerkedések – párválasztások színhelyéül
is szolgált. Az idén óvodánkban a fonóházak életét elevenítettük
meg elsősorban, a fonás, a szövés, a hímzés technikai elemeinek
bemutatásával, gyakoroltatásával. A gyerekek megismerkedtek az
igazi szövőkerettel, ahol is egy valódi szövőnő, a szabadegyházai
származású Képliné Holl Anita tanítgatta a gyerekeket két délelőttön keresztül a szövés csínjára-bínjára . A csoportokban pedig
mindenki kedvére gyakorolhatta az óvó nénikkel és a dajka nénivel
a pókfonást, a körmöcskézést, illetve a nagycsoportosok kipróbálták
még a mézeskalácsozást és a bőr megmunkálásának technikáit is.

Az ünnepi népszokásokban a január hónapunk nem igazán bővelkedik. Ebben az időszakban régen a legfontosabb feladat volt
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Mi felnőttek pedig ebben a hónapban célul
tűztük ki ismereteink bővítését, önmagunk
képzését, tehát január 30-án a Művelődési
házban egy – egész délelőttöt felölelő – néptánc módszertani továbbképzésen vettünk
részt, melyre a környező településeken dolgozó óvodapedagógusokat is meghívtuk. Az
„Így tedd rá!„ program jóvoltából a képzés
ingyenes volt, a mi dolgunk csak a szervezés
volt. A jó hangulatban megszerzett új ismereteket, gyakorlatokat, beépíthetjük mindennapi életünkbe. Hasznát is vesszük, hiszen már
az ajtónkon kopogtat a farsang, a vidámság,
maskarázás, bolondozás és a jókedv időszaka.
Szilasy Lászlóné
óvodapedagógus

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Minden évben a magyar kultúra napjához közeledve, iskolánkban
megemlékeznek erről a napról játékos formában. Mint máskor is, az
alsósoknak meseversenyt tartottak, a felsősöknek pedig vetélkedőt a
Művelődési Házban. A küzdelem persze nem vérre ment. A részvétel
volt a fontos, és amellett, hogy jól érezték magukat a gyerekek, még
tanultak is néhány dolgot. Például hogy azért ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját, mert Kölcsey ezen a napon tisztázta
le Csekén a himnuszt, és Fasang Árpád, zongoraművész vetette fel
először az ötletet, hogy megemlékezzünk erről. Végül 1989 óta tartanak rendezvényeket szerte az országban e jeles naphoz kötődően.
Sok helyen tartanak versmondó versenyt és különböző irodalmi
délutánokat is. Nálunk, az alsósoknál most a meséken volt a hangsúly. A legkisebbeknek népszerű, rövid történeteket vetítettek, majd
ezekhez kapcsolódóan voltak feladatok. Például puzzle, párkeresés,
versillusztráció, főcímzene-felismerés, totó, de volt, ahol a főcímdal
zenéjébe csatlakozott egy rögtönzött zenekar.

az alkalmi Petőfinek, Aranynak és Adynak. Azok közül, amiket én
olvastam, nekem a hetedikeseké tetszett a legjobban, mely így szólt:
„A mi iskolánk a legnagyobb ász,
Antal tanár úrnak csak kapálsz.
Utána jön egy kis matek,
Az agyad egyből szét is veted.
Utána egy kis kémia, föci és fizika,
Téged is vár már a Kossuth Lajos klinika!
Ezt gondolja a hetedik osztályos liga,
Bár a fejükben sokszor nagy a galiba.”
Közben bemelegítésként a jó öreg puzzle került elő. A himnusz kéziratát
kellett kirakni, amiben szintén jeleskedtek a hetedikesek, hiszen ők
voltak a leggyorsabbak. A feladatok közül persze itt sem maradhatott
ki a totó és a tippmix sem, de nagyon érdekes volt például a nyelvújító című játék, ahol meg nem maradt szavakat, kifejezéseket kellett
megfejteni, hogy azok mit is jelenthettek. Ilyenek voltak például: a
nyaktekerészeti mellfekvenc, a gőzpöfögészeti tovalöködönc, az orrfuvolászati négyzetrongy vagy két állat: a foltos nyakorján (zsiráf) és
a fiahordó górugrány (kenguru).

A felsősöket Mónika néni köszöntötte a Művelődési Házban, ahol
több játékos és kreatív feladat is várta a gyerekeket. Három-három
személy másfél órára egy-egy festőművész bőrébe bújhatott, és
míg a többiek a kvízkérdéseket válaszolták meg, addig ők egy-egy
versrészletet illusztráltak és alkottak szebbnél szebb festményeket.
Volt még egy feladat, amit a vetélkedő teljes ideje alatt végezhettek,
ez pedig az volt, hogy „A mi iskolánk” címmel verset kellett írnia

Alkotók: Czimer Dániel, Gecseg Petra, Pető Piroska, Tulkovics Vivien
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Végül minden asztalfőhöz egy-egy „Neumann János” ült, akik a
goggle segítségével keresték meg a válaszokat a változatos témájú
kérdésekre, amíg a csoport többi tagja Széchenyi egy mondatát
fejtette meg, ami rovásírással volt írva.
Az eredmény a következőképpen alakult:
első lett a 8. osztály,
második a 7. osztály
és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára az 5. a osztály állhatott.
Őket a 6., majd az 5. b követte.
Csicskovics Anikó
Alkotók: Demeter Tímea, Nady Leila, Pető Veronika

MAGYAR KULTÚRA NAPJA A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
A Magyar Kultúra Napját természetesen a Művelődési Házban is
megtartották. Január 16-án az Országos Musical és Operett Kurzus
Várpalotai tagozata lépett színpadra fiatal színész palántáival. A
másfél órás előadásban olyan népszerű darabok zenéi csendültek
fel, mint a Mary Poppins, Rómeó és Júlia, Jégvarázs, János Vitéz,
Spamalot, Fame vagy a Csárdáskirálynő.
Január 22-én, pénteken egy különleges programot kínáltak, hiszen
mozgó mozi érkezett a nagyterembe. Délelőtt az óvodások és iskolások nézhettek meg ingyen mese- és dokumentum filmet, majd
délután három órától a „Snoopy és Charlie Brown: A Peanuts film”,
valamint öt órától a „Star Wars 7: Az ébredő erő” került vetítésre
3D-ben. Fél nyolctól pedig a „Megjött Apuci” című vígjátékot
vetítették.
Csicskovics Anikó

BOZSIKOS
GYEREKEINK ÉV
ELEJI SIKEREI
Tizennegyedik alkalommal rendeztek
„Carissa Cup” pénzdíjas és jótékonysági
kispályás labdarúgó kupát Dunaújvárosban, melynek „A Nagy Álom” címet adták
a szervezők. A Társadalmi Felelősségvállalás
Bizottságának javaslatát elfogadva a dunaújvárosi Jószolgálati Otthonnak gyűjtöttek
a torna során, segítve ezzel nehéz sorban
lévő embertársainknak.
A rendezvényt színesítették utánpótlás
csapatok mérkőzései, így a Szabadegyházai U11-es és U13-as korosztály is pályára
lépett.

Január 16-án az U11-esek játszottak Pusztaszabolcs, Adony és Kulcs csapataival.
Pusztaszabolcstól kikaptunk 4-3-ra
(góllövők: Palóka Dávid-2, Vígházi Zétény-1).
Adony és Kulcs csapatát megvertük, az
előbbi eredménye 3-1 utóbbié pedig 8-1 lett
(góllövők: Dankó Martin-2, Somogyi Zalán-1, illetve Palóka Dávid-5, Horváth
Ádám-2 és Dankó Martin-1).
Január 17-én az U13-as korosztályon volt a
sor, hogy megmutassa tudását.
Elsőként Baraccsal játszottak, ahol elveszítették a mérkőzést (0-4), majd a Szabadegyháza- DPASE 3-3, a Szabadegyháza-Rácalmás 4-1 lett
(góllövők: Paksi Patrik-5, Paksi Gábor-1,
Buza Balázs-1).

Paksi Patrik

Február 7-én, vasárnap első alkalommal
szerveztek Friss Pékség kupát Pusztaszabolcson, melyen Szabadegyháza U11-es csapata
is részt vett.
Az eredmények a következőképp alakultak:
Szabadegyháza-Adony: 3-0
(góllövők: Vígházi Zétény-1, Palóka Dávid-2)
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Szabadegyháza-Sárosd: 0-7
Szabadegyháza-Beloiannisz: 1-1
(góllövő: Palóka Dávid)
Szabadegyháza-Pusztaszabolcs 1-1
(góllövő: Palóka Dávid)
Gratulálunk a csapatoknak, és további sok
sikert még 2016-ban!
Csicskovics Anikó

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
18:00-19:00	Step aerobic

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett
18:00-20:00	Kempo

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

Csütörtök:
Szombat:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
14:0016:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

Jóga

KÖSZÖNTJÜK
SZABADEGYHÁZA IFJÚ
POLGÁRÁT!
Bus Hanna Noémi
2016.01.03.
Than K. ltp. 4/1/1
A kép illusztráció
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ÍZIG-VÉRIG DISZNÓTOR FESZTIVÁL
KORONDON
Erdélyi testvértelepülésünk, Korond Község
Önkormányzata első alkalommal szervezett
gasztronómiai fesztivált, melyen Szabadegyháza Község Önkormányzata is képviseltette
magát, hat fővel. A február első hétvégéjén
tartott rendezvényen tizenegy csapat mérte
össze tudását, ahol a szabadegyházi küldöttség a korondi önkormányzat csapatát
erősítette. A jó hangulatról az Abásfalvi
Cigány Zenekar gondoskodott.

BUSZOS
KIRÁNDULÁS
ERDÉLYBE
2016. május 26-30.

Programterv:
1.nap:
Szabadegyháza Királyhágó - Korond
2.nap:
Békás-szoros, Gyilkos-tó
3.nap:
Parajd, Szováta
4.nap:
Csíkszereda, Tusnádfürdő
(Szent Anna tó)
5.nap:
Vajdahunyad Arad - Szabadegyháza

MEGHÍVÓ

Ár: 46.000,- Ft/fő,

ami tartalmazza az útiköltséget,
a biztosítás díját, a szállást
(félpanziós ellátással)
Szállás:
Korondon
Jelentkezés:
Egri Andi (30/638-4249)

Szeretettel meghívjuk településünk lakosait

Jegesi József

emléktáblájának ünnepélyes avatására.
Helye: Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
Időpontja: 2016. március 15., 15 óra
Szabadegyháza Község Önkormányzata
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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
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@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
2016. február 13-14.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
06 20/974-90-65
2016. február 20-21.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/993-94-04
2016. február 27-28.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a
06 20/355-72-13

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
Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Családsegítő és
Gyermekjóléti 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
06-30-413-8355
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