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2016. szeptember Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

NÉVADÓ ÜNNEPSÉG "NAGYEC" EMLÉKÉRE
Augusztus 21-én, vasárnap
került sor a sokak által régen
várt eseményre, a Művelődési Ház névadó ünnepségére.
Mostantól Nagy László Művelődési Ház néven működik tovább a községünk főbb
programjainak helyet adó
épület. Egy olyan emberről
kapta a nevét, aki oly sokat
tett a közösség építéséért, a
Művelődési Ház fejlődéséért. Nem túlzás azt állítani,
neki köszönhetjük azt, hogy
településünket elindította
azon az úton, hogy ma már
nagyon színvonalas programokat tudunk szervezni,
nyújtani a község lakóinak.

Kevés olyan település van a
környéken, sőt azt gondolom,
az egész országban is, ahol
ilyen kulturális élet, pezsgés
van, mint Szabadegyházán.
Ennek kezdeményezése,
megszervezése Nagy Lászlónak köszönhető, hiszen Ő
tanított itt több generációt
zenélni, és átadta nekik azt
az életérzést, hogy mennyire
jó, ha egy közösséget összetartunk. Ebből az életérzésből
van még mindig itt a Nagy
László Művelődési Ház falai
között, ettől működik a mi kis
közösségünk.
(Folytatás a 2. oldalon)
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SZABAD NAP ÉS NÉVADÓ ÜNNEPSÉG (Folytatás a címoldalról.)
Ahogy azt a korábbi években megszokhattuk, az augusztusi ünnepi hétvégén Szabad
Napot „kapott” a falu. Szombaton az ünnepi
megemlékezés mellett a szórakozás is helyet
kapott. Délben kezdődtek a programok,
Dömsödi Farkas Bálint nyitotta a sort, aki
ismert nótákat hozott a közös ebéd mellé.
Őt követte a délutáni órákban a Löfan mazsorett csoport, akik megalapozták a délután
hangulatát vidám és pörgős előadásukkal.
Őket követte Aba város fúvószenekara, akik
egy kis közös éneklésre invitálták a jelenlévőket. Ismert dalokkal készültek, így nem
volt nehéz dolga a közönségnek, egy kis
unszolás után együtt énekeltek a fúvósokkal.

a színpadot, és alapozta meg az esti hangulatot. Itt ugyanis már nem volt ember, akinek
ne járt volna a lába az ismert ritmusokra,
mulatós slágerekre.

A nap zárásaként retro disco volt, szerencsére sokan maradtak a késői órákban is,
így igazán jó hangulatban zárhattuk az
eseményt.

Este egy produkció idejére ismét a tánc került előtérbe, a Kutyakölykök foglalták el
a színpadot. Őket a Csillag születik című
televíziós tehetségkutatóból ismerhettük
meg, és a tánchoz való hozzáértésüket itt is
megmutatták nekünk. Követhetetlen lépéseikkel kiérdemelték a közönségtől kapott
tapsot.

Másnap, augusztus 21-én, vasárnap került
sor a sokak által régen várt eseményre, a
Művelődési Ház névadó ünnepségére. Mostantól Nagy László Művelődési Ház néven
működik tovább a községünk főbb programjainak helyet adó épület. Egy olyan emberről
kapta a nevét, aki oly sokat tett a közösség
építéséért, a Művelődési Ház fejlődéséért.
Nem túlzás azt állítani, neki köszönhetjük
azt, hogy településünket elindította azon
az úton, hogy ma már nagyon színvonalas
programokat tudunk szervezni, nyújtani a
község lakóinak. Kevés olyan település van
a környéken, sőt azt gondolom, az egész
országban is, ahol ilyen kulturális élet,
pezsgés van, mint Szabadegyházán. Ennek kezdeményezése, megszervezése Nagy
Lászlónak köszönhető, hiszen Ő tanított
itt több generációt zenélni, és átadta nekik
azt az életérzést, hogy mennyire jó, ha egy
közösséget összetartunk. Ebből az életérzésből van még mindig itt a Nagy László
Művelődési Ház falai között, ettől működik
a mi kis közösségünk.

Még az esti koncert előtt sor került az új
kenyér megszentelésére és megszegésére.
Beszédet mondott a polgármester asszony,
majd az egyházak képviselői, végül pedig
testvértelepülésünk, Korond polgármestere,
Katona Mihály. A beszédek után megszentelték az új kenyeret, ezt követően a polgármester asszony felkérte Korond polgármesterét a kenyér megszegésére, amiből aztán
mindenki, aki kilátogatott a Művelődési Ház
udvarára, kóstolt egy szeletet.

Ezek után műfajt váltottunk, egy kis sport
következett. A Sárosdi Kempo SE készült
bemutatóval. Egészen kicsi gyerekek is űzik
ezt a sportot a településen és a szomszédos
községekben is. Minden résztvevő készült
egy rövid egyéni bemutatóval, a közönség
pedig csak ámult a gyerekek fegyelmezett
és profi mozdulatai láttán.
A kempo után még mindig sport - vagy inkább tánc - következett. Az N’ JOY Sport és
Rúdtánc Stúdió bemutatóját csodálhattuk
meg. A lányok - bátran állíthatom- elkápráztatták a közönséget. Több korosztály is
bemutatta tudását, a közönség pedig hatalmas tapssal jutalmazta a lányokat.
Délután négy órától újra visszakanyarodtunk a zenéhez, ekkor lépett színpadra a
Groovehouse, akik egy órán át szórakoztatták a közönséget ismert dalaikkal. Már
ekkor szinte minden résztvevő énekelt a
fellépőkkel, kezdett igazán jó hangulat kerekedni a Művelődési Ház melletti téren.
Öt órakor Matyi és a Hegedűs vette birtokba

Nyolc órakor aztán az este talán legjobban várt koncertje következett. Sub Bass
Monster és zenekara adott élő koncertet a
falu központjában. Már az első percekben
tudtuk, hogy igazán jó lesz a hangulat. Az
ismert dalok sokakban nosztalgikus pillanatokat ébresztettek, míg a kicsit fiatalabb
korosztály egyszerűen jól szórakozott a közel
két órás koncert alatt.

igazán családias hangulatot varázsolt a zenekar. Így volt ez a névadó ünnepségen is.

Az ünnepségről természetesen nem hiányozhatott a citera hangja, ami sok év után
újra megtöltötte a Művelődési Ház udvarát.
Fellépett a Seregélyesi Élő Ősz Nyugdíjas
Klub a Ködmön citerazenekar kíséretével,
a Nagylóki Népdalkör a Boglya citerazenekar kíséretével, a Gerlice citerazenekar,
valamint a „Baka” dalkör, szintén Nagylókról. A fiatal citerások sok éves népzenei
múlttal rendelkeznek, és bátran állíthatom,
hogy sok év után mindannyian nagy örömmel játszottak Szabadegyházán, ahol sokak
először találkoztak a citerával, a népzenével
és annak szeretetével. A zenekarokat Nagy
Imola vezeti, aki édesapja nyomdokaiba
lépve tanítja a fiatalokat a zene szeretetére.

Őket követte Egriné Ambrus Andrea polgármester asszony megnyitója, aki beszédében kiemelte az összetartás fontosságát.

Az eseményen Bozainé Szeip Krisztina volt
kolléga és barát, felolvasott egy részletet a
Nagy Lászlóval készült utolsó interjújából.
Beszédet mondott Szeipné Dérfi Márta, a
Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója,
Silye Sándor és Varga László, akik Nagy
László barátai voltak, valamint dr. Gerzanics
Magdolna népzenekutató, újságíró, a Vass
Lajos Szövetség szakmai vezetője is.
A beszédek után felvételről hallgattunk
egy verset Nagy Imola előadásában, majd
Szecsődi Rita énekelte el a „Kell ott fenn egy
ország...” című dalt, Potesz Tamás zongorakíséretével. Ezek a pillanatok mindenkinek
könnyeket csaltak a szemébe, nehéz volt
megszólalni a következő percekben.
A résztvevők ezt követően átvonultak a Művelődési Ház főbejáratához, ahol leleplezték
azt a táblát, amelyen az intézmény új neve
látható. Az intézmény új nevét Horváthné
Bakos Ilona, a Vass Lajos Szövetség alelnöke
adta át. A táblát Kiss Ildikó tervezte és Paksi
László készítette el.

A tábla leleplezése után Nagy László özvegye, Nagy Márta, vagy ahogy mindenki
ismeri „Babi” néhány szóban köszönetet
mondott a falu vezetőségének és a lakosoknak az ünnepségért. Mi pedig köszönettel
tartozunk a családnak, akik jelenlétükkel
megtisztelték a névadót, valamint hogy
hozzájárultak az épületben látható kiállítás létrejöttéhez. A kiállításon Nagy László
tárgyai, díjai, hangszerei láthatóak. A család
segítsége nélkül ez nem jöhetett volna létre.

A névadó ünnepég a Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör fellépésével kezdődött.
A Dalkör hét éve alakult, baráti társaság az
alapja. Azóta a Művelődési Házban zajlanak
a próbák, és szívesen vesznek részt helyi
és környékbeli települések rendezvényein
is. Az ünnepséget citerakíséret mellett az
„Elindultam szép hazámból...” című dallal
nyitották meg.
Ezt követően Nagy László egykori tanítványa, Révész Dominik szavalt egy verset,
amit mindenki lélegzetvisszafojtva hallgatott.
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Hogy továbbra is maradjunk a zenénél, nem
hiányozhatott az eseményről a Cápo együttes sem, akik éveken át Nagy Lászlóval közösen zenéltek. Még élnek azok az emlékek
bennünk, amikor az adventi gyertyagyújtásokon, vagy a karácsonyi ünnepségeken

A névadó ünnepséget követően a Los
Andinos együttes lépett színpadra. Ők is
népzenével készültek, viszont ők perui dallamokkal alapozták meg az esti hangulatot.

Este hét órától a Csík zenekar foglalta el a
színpadot, bátran állíthatjuk, hogy a közel
két órás koncert a nap méltó zárása volt.
A koncert után aztán szerencsére az időjárás
engedte, hogy sor kerüljön a tűzijátékra
és vízjátékra, ami szintén elkápráztatta a
jelenlévőket.
Ezzel a hangulattal zártuk a rendezvényt és
valahol egy kicsit már az idei nyarat is, de
jövőre folytatjuk... :)
Hajdók Eszter

-4-

Szabad 1 Lap

KÜLDÖTTSÉG KORONDON
Augusztus közepén Szabadegyháza Község
Önkormányzatának újonnan megválasztott
képviselő-testülete - erdélyi testvér-településünk, Korond község meghívásának eleget
téve - szinte teljes létszámban képviseltette
magát a XXXIX. Korondi (Árcsói) Fazekas
vásáron. A hosszú utat magunk mögött
hagyva este értünk Korondra, ahol a Községházán Katona Mihály polgármester úr,
Ravasz Ferenc alpolgármester úr és a Tanács
több tagja fogadott bennünket. Ismertették
velünk a hétvége programját, és már akkor
láttuk, nem sokat fogunk pihenni, igazán
ígéretes rendezvénynek néztünk elébe.
Korond község tizenegy testvér-települése
közül kilenc képviseltette magát.

Kicsit vidámabb, felszabadultabb hangulatban látogattuk meg a kőrispataki szalmakalap-múzeumot, ahol bőbeszédű, vicces
házigazdáink érdekes történeket meséltek
a település múltjáról, jelenéről és - az útépítések nyomán - várható jövőjéről. Ami
másnak a fejlődés, a magasabb színvonalú
infrastruktúra, a biztosabb megélhetés, az
másnak a nyugodt, tiszta levegőjű lakóhely
veszélybe kerülése, a nagyfokú bürokrácia,
a felgyorsult élet. Szőcs Lajos kőrispataki lakos, akinek családja is szalmakalap-készítéssel foglalkozott, saját költségén vásárolt meg
és újított fel egy hagyományos kőrispataki
parasztházat, mely jelenleg a múzeumnak
ad otthont.

A hivatalos és nem hivatalos programokon
egyaránt elhangzott Korond és Szabadegyháza településvezetői részéről, hogy örömüket fejezik ki az egyre gyakoribb testvér-települési találkozók miatt, és hogy ezen
alkalmakkor a lakosok igyekeznek jobban
megismerni egymást, egymás szokásait,
hagyományait, jellegzetes ételeit. Persze
nem kerülhetjük ki a politikai, társadalmi
kérdéseket, de - székely emberek lévén - nem
telhet el úgy öt perc, hogy egy sikamlós,
pajzán viccet ne halljunk tőlük. Ugyanis ahogy az egyik programon, a szalmakalap
múzeum igazgatójától megtudtuk - a székely
ember annak köszönheti egészségét, hosszú
életét, hogy pozitív, optimista életszemléletével mindig a dolgok jó oldalát látja. Pedig
a székelyeket a történelem viharai igencsak
megtépázták, mégsem veszítették el vígkedélyüket, mosolyukat...

Mint minden hagyományos mesterség, akár
a szalmakalap-készítés, az elmúlt években
hanyatlani kezdett, elsősorban ez volt az első
indíték, hogy létrejöjjön ez az intézmény.
A múzeum első szobájában az országban
készült és viselt kalaptípusok kerülnek bemutatásra, a kalapkészítéshez szükséges
munkagépekkel egy időben, ugyanakkor
különféle szalmadíszek és használati tárgyak
is várják az érdeklődőket. A múzeumban
nemcsak szalmakalapokkal ismerkedhetünk
meg, hanem egy csodálatos kőgyűjtemén�nyel is, mely a múzeum udvarán van kiállítva. A kövek eredeti állapotukban vannak,
melyeket a természet sok évtizeden keresztül
csiszolt és faragott olyanokká amilyenek.
Felfedezhetők állatformák, portré, és még
Lenin sapkája is megtekinthető kőből.

Korondi vendéglátóink elvittek bennünket
Bözödújfaluba, az elárasztott településre,
ahol a kopjafa-falut látva borsózott az ember
háta, ahogy a történelem szele megérintette.
Bözödújfalu egy elárasztott falu Székelyföldön, Maros megyében. A falu a romániai
falurombolás jelképévé vált: 1988-ban elárasztották egy új víztározó építésekor. Az
egykor virágzó falu emlékét márványtábla
őrzi, amelyen a lakosok nevei és a faluban
gyakorolt vallások szimbólumai láthatók.

azok a települések kerültek fel, amelyeket
a látogatók megrendeltek.
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lovon). A közel kétórás hegyi túrán ragyogó
panoráma nyílt a településre, és az anekdotákban gazdag lovaglás és kocsikázás után
ismét várt bennünket az esti program.

Hétfőn nehezen indultunk útnak, hiszen
egyre több ismerőshöz kellett betérni,
egy-egy búcsúkoccintásra. Egyre több szabadegyházi és környékbeli lakos látogat el
Korondra, a kapcsolatok egyre bővülnek...

A szombat délután Énlakán telt, ahol az
unitárius templomot - igaz csak kívülről nézhettük meg, ám a gondnok néni - korát
meghazudtolva - hihetetlen memóriával,
élvezetes előadást tartott Énlakáról, a falu
elnéptelenedéséről... A templom római kori
Jupiter-szentély helyére és anyagaiból épült
a 15. században. A templom melletti temetőkertben egy ötszáz éves hársfa is található.

Mindenkit nem tudunk felsorolni, aki üdvözletét küldi a szabadegyházi embereknek,
de ki kell emelni - Katona Mihály polgármester úron és Ravasz Ferenc alpolgármester úron kívül - Bíró Lajost és Magdikát,
Ilyés Vészti Mihályt és Rózsikát, Szente
Kálmánt és Anit. Szeretettel várnak még
több szabadegyházi testvért, hogy Korondra
látogassanak.

Néhány nap múlva - az augusztus 20-ai
műsorra és a művelődési ház névadóra - a
korondi tanács négy tagja érkezett hozzánk,
Katona Mihály polgármester úr vezetésével.
Napközben balatoni strandolás, szekszárdi
borospince-látogatás volt a program, este
viszont velünk együtt tomboltak ők is a Csík
zenekar koncertjén, a többi lelkes rajongóval

A múzeum udvarán egy másik érdekesség
is fogadja a látogatóak, hiszen a múzeum
fennállásától kezdve kis irányjelző táblák
mutatják azon települések neveit, ahonnan
meglátogatták a múzeumot, pontosabban

együtt. Sőt a koncertet követően Polgármester úr már a jövő évi disznótoros fesztiválra
is lefoglalta a zenekart. A látogatás zárásaként este a Faház Vendéglőben fogyasztottuk el a finom vacsorát, majd Koncz Ferenc
harmonikás kíséretében későig nótázott a
csapat.

Hétfőn reggel úgy búcsúztunk egymástól,
hogy a két település közötti kapcsolatot erősíteni kell, nemcsak önkormányzati vonalon,
hanem a civil szervezetek, baráti társaságok,
spontán szerveződő kirándulások révén, és
reméljük, hogy a jövőben a családok között
barátságok alakuljanak ki.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
Szeptember elsején ismét becsengettek a Kossuth Lajos Általános Iskolában, a gyerekek
legnagyobb bánatára. Véget ért
a nagyjából két és fél hónapig

tartó vakáció, most pedig 182
napos tanév vár a gyerekekre,
néhány kisebb szünettel megszakítva. Az első ilyen pihenésre
egészen novemberig várni kell.

Este a korondi vásáron - a hivatalos program, a polgármesteri köszöntők után - neves
előadók léptek fel, többek között az Apostol
együttes.
Vasárnap délelőtt hol is tölthettük volna
máshol az időt, mint a híres korondi vásársoron, a falu főutcáján, a korondi sokadalomban, illetve a katolikus templomban
tartott szentmisén. Majd a főutcán végig
felvonultak a vásárt köszöntő fúvószenekarok. Az árcsói fogadóban elfogyasztott
finom ebéd és a fúvószenekarok találkozója
után egy különleges programra invitáltak
bennünket. Az egyik tanácstag, Vári Berci
és édesapja, Józsi bácsi kb. tucatnyi vendéget
lovaskocsikázni vitt, a bátrabbak lóhátra is
pattanhattak (igaz, ez azért az esetünkben
túlzás volt, hiszen többen még nem ültünk
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Nézzük hogyan alakulnak a tervezett szünetek az idei tanévben:
Őszi szünet: 2016. november
2-től 2016. november 4-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2016. október 28. (péntek),
a szünet utáni első tanítási nap
2016. november 7. (hétfő).
Téli szünet: 2016. december
22-től 2017. január 2-ig tart. A
szünet előtti utolsó tanítási nap
2016. december 21. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap
2017. január 3. (kedd).

Elsőseink: Árdánházi Szabolcs, Badi Lili Anna, Csikós Ketrin Magdolna,
Druhapolcsik Máté, Görgicze Kolos, Hollósi Martin Márk, Horgos Viktória, Horváth Milán László, Kelemen Roland, Kovács Blanka Mercédesz,
Lengyel Gábor, Pribék Barbara, Sántha György Péter, Takács Kiara, Tóth
Vanessza, Varga Alexandra, Varga Kitti, Veres Zoé
Osztályfőnök: Rittlerné Wágner Eleonóra

Tavaszi szünet: 2017. április
13-tól 2017. április 18-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási
nap 2017. április 12. (szerda),
a szünet utáni első tanítási nap
2017. április 19. (szerda).
Az utolsó tanítási nap: 2017.
június 15. (csütörtök).
Reméljük, ezekkel az információkkal egy kis reményt keltettünk

a gyerekekben, akik a nyári feltöltődés után, azért lendületesen
vágtak neki a tanévnek.
A leglelkesebbek az első osztályosok voltak, akik ugyan egy kicsit féltek is a rájuk váró feladatoktól és új információktól, de
ugyanakkor büszkén érkeztek
szeptember elsején az iskolába.
Idén 195 tanuló kezdi meg a
tanévet, akik közül 18 első osztályost köszöntött Szeipné Dérfi
Márta, az iskola igazgatója. A
köszöntés után a gyerekeket
lelkesítve mindenkinek sikeres
tanévet kívánt az igazgatóas�szony.
A 2016/2017-es tanévre szerkesztőségünk is minden jót, sok
dicséretet, ötöst és természetesen rengeteg kitartást kíván a
tanulóknak, szüleiknek és pedagógusainknak is.
Hajdók Eszter
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A KINIZSI SC HÍREI
Augusztus 13-án kezdődött a
2016-17 évi őszi szezon, melynek nyitómérkőzését a néhai
Sárszentmiklós, - most Sárbogárd II - csapatával játszottuk.
A kezdeti tapogatózó játék és
erőfelmérés után a 6. percben
hazai szögletrúgást követően
a Kinizsi gyors ellentámadást
vezetve megszerezte a vezetést.
Horváth Csaba egy előrevágott
labdával elhúzott védője mellett,
a középre adott labdáját Vida Tamás közelről passzolta a hálóba.
0-1. A 12. percben Huszár Dávid
átadásával Krajcsovics Péter középen kilépett és 10 méterről a
kapus mellett a hálóba lőtt. 1-1. A
17. percben egy baloldalról belőtt
szöglet után Horváth Csaba az elmélázó védők között öt méterről
a hálóba továbbította a labdát.
1-2. A gól után a Sárbogárd veszélyes támadásait a 31. percig
tudtuk hárítani. Ekkor egy baloldali támadás végén szabadrúgáshoz jutott a hazai csapat. Huszár
a kapu elé lőtte a labdát, és Hajasi
Gábor a kapust megelőzve a hálóba emelt. 2-2 A 36. percben
szögletrúgást követően Horváth
Csaba a védelem asszisztálása
mellett felugorva, a jobb sarokba
fejelt. 2-3. A 80. percben Tóth
Péter kilépett a saját térfeléről, a
fellazult hazai védelem között és

a kifutó kapus mellett a jobb alsó
sarokba helyezett. 2-4.
A szervezetten, helyenként jól játszó Szabadegyháza jól használta
ki a hazai védelem megingásait.
Augusztus 21-én Besnyő fogadta csapatunkat.
Nagy iramban kezdett Szabadegyháza, ami már a harmadik percben góllá érett. Tiber
Szabolcs a 11-es pontnál kapura
fordulva lőtte első gólunkat. Egy
perc múlva Tóth Peti a jobb oldalon elfutott és 2:0-ra alakította
az eredményt. Bár folyamatosan
támadtunk, Besnyő a 20. percben
egy hátvéd hibából mégis szépíteni tudott. A második félidőben
beérett a szabadegyházi rohamok
eredménye. Horváth Dániel a 60.
percben szerzett találata, Rapai
Gábornak a 70 percben rúgott
tizenegyes gólja, illetve a besnyői
Takács 82. percben szerzett találata az 5:2 es végeredményt
jelentette. A 62. percben 10 főre
fogyatkozott a Besnyő csapata.
Ezzel a Kinizsi az őszi szezon
második győzelmét aratta.
Augusztus 28-án az újjászervezett Ikarus-Maroshegyhez látogattunk Székesfehérvárra. A 18
fős rendelkezésre álló keret, aki
Baranyai rendelkezésére állt, ed-

digi két győzelem után bízott a
szép játékban ezen a verőfényes
vasárnapon is. Azonban a bal oldali lassú védelmünket kihasználva a Maroshegy a 12-20 és
26. percben lőtt góljaival az első
félidő közepén már három góllal
elhúzott. A felocsúdó Kinizsi a 32.
percben Tóth Péter góljával szépíteni tudott. 3:1 A félidő befejezése
előtt egy perccel büntetőből Horváth Tamás góljával visszajöttek a
remények, hisz 3:2-vel fordulhattak a csapatok. A második félidő
szinte épp elkezdődött, amikor a
47. percben a fehérvári Dopuda
triplázott és belőtte csapata 4.
gólját. 4:2 A második félidőben
hitehagyottan, szinte helyzet
nélkül játszott csapatunk és ez,
valamint némi bírói asszisztencia
szárnyakat adott az Ikarusnak. A
63. percben növelték előnyüket
5:2-re, majd a 75. percben - tizenegyes góljukkal -, már 6:2-re vezettek. A mérkőzés lefújása előtt
négy perccel pedig beállították a
7:2-es végeredményt.
Ez bizony nem a Kinizsi napja
volt. Nem ennyire képes a csapat.
Ezen a napon enerváltan, küzdeni
akarás nélkül /egy-két ember kivételével/, sok hibával játszottunk.
Bízzunk a jobb folytatásban!
Augusztus 31-én Magyar Kupa
mérkőzésen Aba csapta jött hozzánk. Az utóbbi időkben bizony
csak vereséget könyvelhettünk

Szabad 1 Lap
el tőlük. Most bizakodva vártuk
a mérkőzést. Az első 20 perc
eseménytelenül telt, ízlelgették egymást a csapatok. A 16.
percben szabad-rúgáshoz jutott
Aba. Lakk Péter 20 méterről a
sorfal felett ívelt labdája a felső
sarokban kötött ki 0:1 a vendégek
javára. A 37 percben a vendégek
hátvédje rosszul vette le a labdát.
Horváth Dani lelopta a lábáról
és körülbelül 16 méterről a kapu
közepébe a kapus fölött megszerezte az egyenlítő gólt. 41. perc:
baloldali beadás után az abaiak
csatára üresen állt kapunkkal
szemben, de szerencsénkre, öt
méterre a kaputól, luftot rúgott.
A 43. percben Horváth Danit felrúgták a büntetőn belül. A megítélt tizenegyest Rapai higgadtan
rúgta el a kapus mellett. 2:1 Az 56.
percben hátvédjeinket kijátszották és Glócz öt méterről berúgta a
kiegyenlítő gólt. 2:2 A 76. percben
Rapai indította Boricsot, aki 16ról a kapufát érintve a bal alsóba
gurított. 3:2 Két perc múlva egy
megítélt szabadrúgást gyorsan elvégeztünk és a mélázó vendégek
mellett Rapai a kapu közepébe
rúgta negyedik gólunkat. 4:2 A
82. percben Glócz góljával még
szépíteni tudott a vendégcsapat,
de a 4:3-as végeredmény a továbbjutásunkat jelentette.
Sági Gábor
elnök, Kinizsi Sc

KERTBARÁTOK ARBORÉTUMUNKBAN
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ennek az irigylésre méltó csodának tovább
építéséhez és megtartásához a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület nevében. Aki
most nem érti és érdekli, összefoglalom:
Egy nagy tudású biosztanár összehozta egy
menő faluban Európa legmenőbb örökzöld
botanikai gyűjteményét.
Nem utolsó sorban köszi Szabad1 Tv :)”
És hogy miért köszönik stábunknak is? Mert
mi is részt vettünk az idegenvezetésen, és
megkérdeztük Ilonát arról, hogyan érezték
magukat nálunk:

„Szabadegyháza - A papíron 2085 fős községben gyakorlatilag minden lélekre juthatna egy európai szintű növényritkaság, a helyi
arborétum és egy volt biológiatanár hathatós
segítségével...” - kezdi cikkét Kocsis Noémi
a Fejér Megyei Hírlap hasábjain. Roppant
jóleső érzés ezeket a sorokat olvasni a megyei újságban, és a folytatás is hasonlóképp
hízelgő volt, de valljuk be, van alapja.
Möszmer Antal nagy örömmel vezette körbe
a több, mint 30 fős érdeklődő csoportot - a
Székesfehérvári Kertbarátok Egyesületét az arborétumban. Ők nyolc éve alakultak
klubként, majd hat éve működnek egyesületi formában, jelenleg 75 fős tagsággal.
Indulásként természetesen az általános iskola udvarán, majd a templomkertben, a
játszótéren, az óvodában és a Művelődési
Ház körül is megtekinthették vendégeink
a növényritkaságokat.
Jankovics Ilona, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület vezetője az alábbiak szerint
nyilatkozott a kirándulás után a Szabad1
Tv közösségi oldalán:

„Csodálatos Szabadegyháza. Köszönjük,
hogy megnézhettük, köszönjük Möszmer
Antal tanár úrnak a magas szakmai színvonalú szakvezetést és gratulálunk a világszínvonalú arborétumhoz, ami elképesztő
dendrológiai csoda. Gratulálunk Polgármester asszonynak, és mivel végig rótta velünk a
sétát, úgy érzem, méltó kezekbe került ez a
hatalmas érték. Kívánunk további sikereket

„Nagyon tetszik nekem a település. Olyan
szerencsés helyzetben voltam, hogy a ‚Virágos Magyarországért’ környezetszépítő
versenyen zsűrizhettem a települést és itt
lakom a szomszéd Seregélyesen, de álmaimban sem gondoltam, hogy ez egy ilyen
gyönyörű község. Akkor ismertem meg
Möszmer Antal tanár urat, akinek javarészt
köszönhető ez az arborétumi gyűjtemény.
Akkor elhatároztam, hogy a székesfehérvári
kertbarátokat elhozom arborétumnézőbe
ide, Szabadegyházára. Nagyon nagy volt
az érdeklődés, úgyhogy több, mint 30 fővel
érkeztünk most megnézni ezt a gyönyörű
települést és nem győzünk csodálkozni.
Olyan amatőr kertészekből tevődik össze
a Székesfehérvári Kertbarátok Egyesülete,
akikkel rengeteget kirándulunk: a vácrátóti
arborétumtól kezdve a füvészkertig, de azt
lehet mondani, hogy vetekszik a település
ezekkel az arborétumokkal. A Tanár úr most
tényleg olyan közönségre talált, hogy igazán
belemehetett mélyen szakmailag ezekbe a
dolgokba és mindenkinek nagyon tetszett.”
Végül az itt töltött három óra után élményekkel gazdagon indultak haza abban a
reményben, hogy mielőbb visszatérnek még
falunkba.
Csicskovics Anikó

„EGY IGAZI HŐS” REFORMÁTUS HITTANTÁBOR SZÓLÁD
Augusztus 8-án, hétfőn útnak
indultunk a pusztaszabolcsi gyerekekkel és felnőttekkel együtt
az idei hittan tábor helyszínére,
Szóládra.

Sárbogárdon Horváth Csaba góljai döntöttek

Nem hagyhattuk ki a kedvező
időjárást, így vonatra szállva az
első programunk a fürdőzés volt
Balatonszárszón. A Balaton kék

vizében hűsíthették magukat
kicsik és nagyok egyaránt. Az
első estén ismerkedési játékokon
keresztül próbáltuk még jobban
megismerni egymást. Másnap
reggel megkezdődött a délelőtti
programunk. Először közösen,
zenekart alkotva a gyerekekkel
énekeltünk, hangszeres kísé-

rettel. Szólt a gitár, a furulya, a
csörgő-zörgők hada, mondhatom kellőképpen felébredtünk
a délelőtti foglalkozáshoz. Egy
rövid áhítat után fény derült
arra, ki lesz az „igazi hős”, akiről ezekben a napokban hallani
fogunk. Az „igazi hős” jelzővel
ellátott személy nem más, mint

az Ószövetség egyik kiemelkedő
alakja, Ábrahám, akit a Zsidókhoz írt levélben a „hit példaképének” olvashatunk. A hittan
tábor hetében az ő életén keresztül nézhettük meg, mit jelent
Istenben bízni és Őt követni.
Felnőttek segítségével mindennap megjelenítettünk egy-egy

Szabad 1 Lap
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Szabályos közúti közlekedés

történést Ábrahám életéből. A dramatizálás után csoportbontásban feldolgoztuk a
hallottakat, játékokkal, barkácsolással, az
óvodások még sátort is építettek a hűvös
fák alatt.

Mielőtt együtt útnak indulunk, beszéljük,
illetve ismételjük át az alapvető közlekedési
szabályokat!
Járjuk be közösen az iskolába vezető útvonalat, és menet közben hívjuk fel a figyelmet
a lehetséges veszélyforrásokra!
Gépjármű vezetőjeként, oktatási intézmény
közelében vezessünk még körültekintőbben,
és számítsunk az úttesten figyelmetlenül
áthaladó diákokra!

A délelőtti foglalkozások alatt, a tábor szülői
csapata szorgos kezekkel készítette a finomabbnál finomabb ételeket.
A délutáni szabad programok még színesebbé tették táborunkat. A fürdőzés mellett volt
lehetőség kézműves foglalkozáson keresztül
tábor pólót festeni, gyöngyöt fűzni, mécses
tartót és igés kártyákat készíteni.
Két estén filmet néztünk, fociztunk, és egy
vetélkedőn keresztül mértük össze tudásunkat. A hét vége felé közeledve, túrázás keretében körbejárhattuk Szólád dimbes-dombos
szép táját.
Az utolsó nap csattanója, a zamárdi kalandpark volt, és természetesen az éjszakai
túrázás, ami nem volt izgalmaktól mentes.
Szombat délelőtt elbúcsúztunk egymástól,
és megbeszéltük, hogy nemsokára újra lesz
lehetőség egy közös programon találkozni.
(Erre az alkalomra szeptember 3-án került
sor.)
Másnap az istentisztelet keretén belül a gye-

Értékek védelme

rekek bemutatták a táborban tanult énekeket, lelkészünk segítségével felelevenítettük a tábori történeteket, még egy jelenet
előadására is sor került. Ezzel ajándékoztuk
meg a gyülekezet azon tagjait, akik itthon
maradva imádságban hordozták a hittan
táborunkat.
Visszatekintve a közösen eltöltött napokra,
hálás szívvel mondatjuk, „Jó volt nekünk
itt lennünk!”
A sok élmény és programok mellett nem
felejthetjük el, a hittantábor lehetőség arra,
hogy együtt legyünk Mennyei Atyánkkal,

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRAIT!
Viczkó Dominik

2016.08.01. Than K. ltp. 9.

Dindl Dávid Ferenc

2016.08.10. Széchenyi u. 42.

hallhassuk az Ő üzenetét, tanítását, a mi
életünkre vonatkozólag is.
Bizalommal nézhettünk az elkövetkező tanévünkre, hisz az Úr nem maradt a szóládi
táborban, hanem velünk tart, bárhova is
visznek a lépteink.
Ezúton köszönjük meg a helyi Önkormányzat, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Kincsem Óvoda, az Orvosi Rendelő önzetlen
segítségét, és a magánszemélyek felajánlásait, adományait!
Takács Gizella
diakónus

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni az 1996-ban végzett
osztálynak, hogy osztálytársukat, Lészeg Irénkét
nem felejtették el, sírjára koszorút helyeztek.
Mindenkinek
sok sikert
kívánok az
életben!
Lészeg
Irénke
édesanyja

ügyeljenek a várhatóan nagy
gyalogosforgalomra!
A gyermekek a legsérülékenyebbek, legyen szó közúti közlekedési balesetekről, élet- vagy
vagyon elleni bűncselekményekről, bármilyen rossz szándékú befolyásról, vagy csak a

tapasztalatlanságukból fakadó
átgondolatlan döntésekről. Ők
azok, akik életkorukból adódóan kevésbé tudják felmérni
a veszélyt.
Tekintettel a fentiekre, fokozottabb figyelemmel, valamint
iskoláskorú gyermekünk meg-

Személyes biztonság

Hívjuk fel gyermekünk figyelmét, hogy
útközben ne álljanak szóba idegenekkel,
ne üljenek be ismeretlenek autójába, és ne
fogadjanak el tőlük különböző tárgyakat!
Alakítsunk ki őszinte kapcsolatot, hogy baj
esetén bizalommal fordulhasson hozzánk
gyermekünk.

Közlekedési tanácsok iskolásoknak:

1. Az iskolába időben indulj el! A rohanás
figyelmetlenséget szül, mely a közlekedés során veszélyt hordoz magában.
2. Gyalogosan közlekedve mindig légy körültekintő, tilos helyen ne lépj az úttestre!
Az úttestre lépés előtt alaposan nézz körül! A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje
megfogni felnőtt kísérője kezét.
3. Lehetőleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, ennek hiányában a legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!
4. Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy
takart helyzetből lépj az úttestre!

10. Utasként közlekedve a passzív biztonsági
eszközöket mindig használd!
Ne feledd! Mindig hazavárnak!
Van persze a közlekedésen túl is néhány
olyan szabály, amit ismerni kell!
Ha az utcán segítségre szorulsz, fordulj felnőtt emberhez! Ha van a környéken rendőr,
akkor hozzá.
Ismeretlen autóba tilos beszállni! Ha számodra ismeretlen ember a szüleidre, tanára-

idra hivatkozva hív magával, mondj nemet!
Ha ismeretlen felnőtt segítséget kér tőled,
ami azzal jár, hogy vele kellene menned, tagadd meg! Mondd azt, hogy sietsz, a sarkon
vár az anyukád!
Ne fogadj el idegentől semmilyen ajándékot! Mondd, hogy neked ehhez meg kell
kérdezned a szüleidet.
Ha azt tapasztalod, hogy valaki követ, menj
be egy közeli üzletbe, és kérj segítséget!
Egy iskolástól már joggal elvárható, hogy tudja a
nevét, címét, a szülei telefonszámát. Ha ez utóbbi túl bonyolult, akkor a táskádba, tolltartódba
egy megfelelő helyen helyezz el egy cédulát,
amire a telefonszámok fel vannak jegyezve.
Értéktárgyaidat (mobiltelefon, MP4 lejátszó,
értékes ékszer, magas pénzösszeg, stb.) ne
vidd az iskolába. Ha valamilyen okból mégis
szükséged van ezekre, akkor nyakadban,
zsebedben tartsd, illetve zárható szekrénybe
helyezd el, hogy meglétüket mindig ellenőrizni tudd (a mobil telefont lenémítva,
vagy kikapcsolva tárold a szekrényben, hogy
ha csörög, ne legyen figyelemfelkeltő).
Az iskolában tanulóhoz méltóan viselkedj!
Tiszteld tanáraidat, társaidat, tartózkodj az
erőszak valamennyi megjelenési formájától!
Amennyiben mégis bekövetkezik a nem
várt esemény…
Jó, ha már egészen fiatal korban tisztában
van vele a gyermek, hogy probléma esetén
bátran fordulhat az egyenruhás rendőrhöz.
Fontos, hogy ismerje az ingyenes segélyhívó
telefonszámokat:
rendőrség 107
mentők 104
tűzoltóság 105
általános segélyhívó 112
Gárdonyi Rendőrkapitányság

A Nagy László Művelődési Ház programjai

BECSENGETTEK! „VÉGE A NYÁRNAK, VÁR AZ ISKOLA!”
Szeptember 1-jén nyitották
kapuikat az iskolák, megkezdődött a tanév. Éppen ezért a
Rendőrség felhívja a közlekedők
figyelmét, hogy fokozott óvatossággal, kellő körültekintéssel
közlekedjenek, hiszen megnövekedett a forgalom a tanintézmények környékén. Különösen

Ragaszkodjunk hozzá, hogy a gyerekek csak
a tanításhoz nélkülözhetetlen eszközöket
vigyék magukkal az iskolába!
Ne kérkedjenek az okos telefonnal, táblagéppel, és ne hagyják őrizetlenül értékes
tárgyaikat!

5. A közút és annak környezete nem játszótér! Erről soha ne feledkezz meg!
6. Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék zöld fénye villog
és már leléptél az úttestre, akkor szedd
a lábad! Ha még azonban a járdán állsz,
semmiképpen se indulj el! A fényjelző
készülék jelzését mindig tartsd be, amikor
szabad az áthaladás, akkor se feledkezz
meg a körültekintésről! Elsőbbséged csak
akkor van, ha azt meg is adják.
7. Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz
el az első, illetve a hátsó világításról, a
kerékpár megfelelő felszereléséről, valamint a kanyarodás előtt ne mulaszd el
a körültekintést és a kezeddel jelezni a
kanyarodási szándékodat!
Gyalogátkelőhelyen nem kerekezhetsz át,
egyrészt azért mert tilos, másrészt azért
mert balesetveszélyes. A gyalogátkelőhely a gyalogosoké és neked is le kell
szállnod a bringáról, és át kell tolnod azt.
8. Tömegközlekedési járműveken való utazáskor kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében! Ne tolakodj, ne rohanj!
9. Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a
csengő hangját már hallod, ne szállj le,
illetve fel! A vezetőt és az utastársakat
magatartásoddal ne zavard!
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felelő felkészítésével jelentős
mértékben csökkenthetjük a
gyermekbalesetek bekövetkezését.
Az alábbi tanácsainkkal a biztonságos és nyugodt tanévkezdéshez szeretnénk segítséget
nyújtani.

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

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
Szociális ügyintéző
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@szabadegyhaza.hu
Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
szabadegyhazaovoda@invitel.hu
Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Nagy László Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu
Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:

06-25/222-776
thaz@szabadegyhaza.hu
Szabad1 Tv
06-25/478-250, 06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com
Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com
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
Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Fogorvosi röntgen
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
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

LITURGIA

TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPALI ügyelet

8111. Seregélyes, Fő u. 200.
06/22/ 447-275; 06/20/446-92-53
Ügyintézés:
Szabadegyháza,
Géza u. 14.
(Reni Virágbolt)
Telefon:
06/20/292-99-64;
06/25/478-039

HIRDETMÉNY
MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁST
TŰZÖTT KI.

A népszavazásra feltett kérdés:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió
az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

A SZAVAZÁS NAP JA :

2016. OKTÓBER 2.
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.

N ÉVJEGYZÉK

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. szeptember 17-18.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Rákóczi u. 62.
06 30/939-86-29
2016. szeptember 24-25.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
06 20/974 9065

Élelmiszerlánc Felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168
számú telefonon érhető el.

impresszum

Szabad 1 Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Szerkesztő: Csicskovics Anikó
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com
ISSN 20626444
Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.
STYX TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPAL
teljes körű ügyintézés

Szabadegyháza, Szabadság tér 8.
(virágbolt)
Tel.: 06/30/962-17-64; 06/25/271-080
Szállítási ügyelet:
06/25/271-080; 507-720;
272-520; 06/30/962-17-64

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal
20000 Ft + ÁFA
Fél oldal
10000 Ft + ÁFA
1/4 oldal
5000 Ft + ÁFA
1/8 oldal
2500 Ft + ÁFA
Apróhirdetés 50 Ft/ szó + ÁFA
Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

S ZAVAZÁS
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat.
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár
belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel,
külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát.
Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én
16.00 óráig lehet kérni a valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen
a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa meg a valasztas.hu weboldalt,
vagy forduljon a polgármesteri hivatalban működő választási irodához.
Nemzeti Választási Iroda
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Ízelítő a programokból:
- elektromos autó (Birdie Car)
- hajtány (Segway)
- 3D versenyszimulátor (SBR Racing)
- lábbal hajtható járgányok
- trambulin

szeptember 16-22.
szeptember 17-18.
szeptember 16-19.
szeptember 16-18.
szeptember 16. és 18.

- „Gurul Szabadegyháza” – kerékpáros túra Agárdra
szeptember 18. 15 órától
- szabadtéri kondipark (street workout)
BEMUTATÓ
- kerékpáros ügyességi verseny, KRESZ-totó
- "Közlekedj okosan!" retro videófilmek
- iskolai programok

- óvodai programok
- arborétumtúra
- kemencézés, műfüves pálya melletti
programok

ÉS MÉG SOK MÁS PROGRAM!

- Hahó együttes gyermekműsora
szeptember 17. 14.00
- Dömötör Balázs (a Matyi és a hegedűs egykori hegedűsének) és partnernőjének mulatós és operett
műsora
szeptember 17. 19.00 órától
- Szabadstílusú kerékpáros bemutató (Freestyle Show) GizmoSport Kft.
szeptember 22. 17 órától

FŐDÍJ:

kerékpár

D
BA

EGYHÁ
ZA

SZ A

ÉS Értékes ajándékok

Részletek a Nagy László Művelődési Házban és a facebookon!

