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2016. október Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

MINDENSZENTEK
„Mindenszentek napja az üdvözült lelkek emléknapja, melyet
a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. Nem tévesztendő össze a halottak napjával, egyháztanilag a szenvedő
Egyház ünnepével, amit 998 óta
tart meg az egyház a következő

napon, november 2-án az elhunyt, de az üdvösséget még el
nem nyert, a tisztítótűzben lévő
hívekért.”
Természetesen nem csak ezeken a napokon, és nem csak a
temetőkben lehet megemlékezni
elhunyt szeretteinkre, de ilyen-

Domonkos Jolán
Gyertyafényben

kor koncentráltabban tesszük
ezt. Szabadegyházán idén már
nemcsak az új temetőhöz vezető
járda, hanem plusz két vízvételi
hely és padok könnyítik meg az
emlékezőket, a régi temetőben
pedig fapadokat helyeztek el az
új térkövezett esőbeálló alatt.

Ne feledjük azonban a tiszteletre
méltó emlékezés mellett, hogy a
legfontosabb az lenne, hogy mi
élők figyeljünk egymásra jobban, szánjunk időt a szeretteinkre, míg köztünk vannak, hisz
ilyenkor kell a gondoskodás, az
emberség…

Figyeljünk az élőkre

Beszélgetés a félhomályban:
Szia! Hogy vagy? Mi van veled?
Odavetett röpke szavak:
Meglátogathatnál bennünket.

A temető gyertyafényben,
krizantémok a sírokon,
imára kulcsolt jó kezek,
találkozik kint sok rokon.

Majd megyek, csak most nincs időm.
Suttogod és sietsz tovább.
Az élőkre nem figyelsz,
hisz nem pihennek még odaát.
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ELESETT KATONÁK
EMLÉKNAPJA
A Krajczáros Alapítvány – nagyon sok hazai és
határon túli civil formáció által támogatva – azt
a célt tűzte ki maga elé, hogy november 11-ét az
Európai Parlament hivatalosan ismerje el a csatatéren maradt katonák emléknapjául.
Ennek szorgalmazása során immáron hetedik
éve e napon NEMZETKÖZI GYERTYAGYÚJTÁSI
AKCIÓVAL kívánják a közérdeklődés figyelmét
ráirányítani a BÉKE fontosságára.
Szabadegyháza idén második alkalommal csatlakozik ehhez a mozgalomhoz, így szeretettel és
tisztelettel várja a falu lakosságát
november 11-én, 11 óra 11 percre
az új temetőben található II. világháborús emlékműhöz. Fejezzük ki tiszteletünket néhai lakosaink
előtt egy-egy mécsessel!

SZEPTEMBER VÉGÉN RENDKÍVÜLI ÜLÉST TARTOTT A
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
Napirend előtt Egriné Ambrus
Andrea polgármester bejelentette,
hogy a község korábbi jegyzője,
Rádi Éva Ella kérte a köztisztviselői jogviszonyának megszüntetését, így szeptember 6-ától
helyettesítő jegyzőként Horváth
Károly, Seregélyes jegyzője látta el
a hivatalvezetői feladatokat.
A jegyzői álláshelyre pályázatot
írt ki a testület, aminek eredményeként október 4-én hivatalba lépett településünk új
jegyzője, Nagy András Botond
(bemutatkozását külön cikkben
olvashatják).
A testületi ülésen megjelentek
a Hungrana Kft. vezetői, Reng
Zoltán igazgató és dr. Marich
Péter jogtanácsos.
A Hungrana Kft. vízbázis-fejlesztési beruházásáról szóló
megállapodás

Reng Zoltán igazgató úr elmondta, hogy milyen fontos
a Hungrana Kft. és a település
közötti jó kapcsolat fenntartása. A cukorkvóta felszabadítása
miatt fejleszteni kell a gyárat,
ennek első lépése a vízellátás
biztosítása.
A képviselő-testület a Hungrana Kft. vízbázis-fejlesztési beruházásáról szóló megállapodást
egyhangúlag elfogadta.
A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló
rendelet elfogadása
2016. augusztus 11-én érkezett
a jegyzőhöz a kormányhivataltól egy levél, amelyben jelezték,
hogy szeptember 30-áig külön
rendeletet kell alkotnia a testületnek a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges

választópolgárok számáról. A
rendeletet a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.

A képviselő-testület a helyi
adókról szóló rendeletét módosította.

A helyi adókról szóló rendelet
módosítása

Egyidejűleg hatályon kívül helyezte a vállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló
rendeletét.

Az év elején már szó volt arról,
hogy a helyi adóról szóló rendeletünk 4. §-ában nevesített ös�szeget 500 ezer helyett 2,5 millió
forintban állapítsuk meg. Ez a
2,5 millió forint a törvényben
biztosított, maximális lehetőség,
ennél magasabb összegben nem
lehet megállapítani a mentesség
mértékét.
Hatásvizsgálatot végeztünk, és
ez összességében éves szinten
kb. 700 ezer forint bevétel-kiesést jelent. Ha a következő napirendi ponttal együtt nézzük ezt
a módosítást, akkor viszont szélesebb körnek tudunk iparűzési
adó kedvezményt biztosítani.

Az ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez pályázat benyújtásáról döntés
Az ASP rendszer bevezetésével
összefüggésben lehetőség nyílik
eszközbeszerzésére, ezen kívül
a képzésre, programok megvásárlására is lehet pályázatot
benyújtani. Ennek mértéke maximum 6 millió forint. A testület
egyhangúlag döntött a pályázat
benyújtásáról.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Az alábbiakban mutatjuk be Önöknek négy
új kollégánkat az önkormányzatnál. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

Az alábbiakban pedig új jegyzőnk, Nagy
András Botond bemutatkozóját olvashatják.
Keressék őt is bizalommal!
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náziumi tanulmányaimat a székesfehérvári
Ciszterci Szent István Gimnáziumban (korábban József Attila Gimnázium) végeztem,
majd ezt követően a Budapesti Corvinus
Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karán
szereztem igazgatásszervező végzettséget.
Korábban 2007 és 2010 között a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalban, majd 2011
és 2016 között Aba településen láttam el a
jegyzői feladatokat.
A helyi közigazgatásban eltöltött 9 év alatt
rendszeresen részt vettem képviselő-testületi
üléseken, azok előkészítő- és utómunkálataiban, az országos és helyi választások
lebonyolításában. 2009-ben anyakönyvi
szakképesítést szereztem.

Szajkó Attiláné Olga szeptember 5-től látja
el a főkönyvi könyvelői feladatokat.

Jelenleg Sárkeresztúron élek feleségemmel
és két fiúgyermekünkkel.
Jegyzőként feladatom az önkormányzati
munka törvényességének a biztosítása, a polgármester és a képviselők tevékenységének
a szakmai segítése. A hivatal vezetőjeként
arra fogok törekedni, hogy a felelősséggel
dolgozó munkatársaim révén a közügyek intézése, a közigazgatási feladatok megoldása
az Önök megelégedésére, a szabadegyházi
állampolgárok érdekeinek megfelelően méltányosan és jogszerűen történjen.

Borza András szintén szeptember 5-től állt
munkába Szabadegyházán, mint pénzügyi
vezető.

Nagy András Botond vagyok, és 2016. október 4-től – sikeres pályázat eredményeként – Szabadegyháza községben látom el
főállásban a jegyzői feladatokat.
Szeptember 16-tól Horváthné Sellei Zsuzsanna az új igazgatási előadó.

A közfoglalkoztatottak az elmúlt hetekben
látványos közterület-takarítási munkákat
végeztek településünkön. A munkák koordinálását Tóth György képviselő úr díjazás
nélkül vállalta, bebizonyítva azt, hogy a sokak által degradált, lenézett közmunka is
lehet értelmes és sikeres, ha szervezetten,
tervszerűen, ellenőrzötten végzik. Ehhez az
eredményhez persze a közfoglalkoztatottak
pozitív hozzáállása is szükséges. Az ő feladatuk kicsit olyan, mint a háziasszony munkája: akkor éri kritika, ha nincs elvégezve.

Tisztelettel:
Nagy András Botond
jegyző

Egy pár gondolattal szeretnék Önöknek
bemutatkozni. 1985-ben születtem, gim-

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT IDŐSZAK
KÖZMUNKAPROGRAMJÁRÓL
Tisztelt Szabadegyházai Lakosok!

Kérem, forduljanak hozzám bizalommal!

Az elmúlt időszakban olyan feladatot is vállalt az önkormányzat, amire egyébként nem
kötelezhető, hiszen a jogszabályok alapján az
ingatlantulajdonosok kötelessége lenne az
ingatlanuk előtti járda, árok rendben tartása
- legyen szó akár gyomtalanításról, fűnyírás
után a fűnyesedék összegyűjtéséről, télen a
hó eltakarításról, síkosság mentesítésről.
Örömmel tapasztaljuk, hogy az ingatlantulajdonosok többsége önként tökéletesen
eleget tesz ennek a kötelezettségének, nemcsak azért, mert a jogszabály erre kötelezi,
hanem szeretnek tiszta, élhető környezetben

élni. Köszönettel tartozunk nekik.
Vannak olyanok, akik idős koruk, egészségi
állapotuk stb. miatt nehezen tudják ingatlanuk
környékét rendben tartani, az önkormányzat
lehetőségeihez képest számukra segítséget
nyújtott eddig is, és a jövőben is biztosítjuk ezt.
Kérjük azokat, akik életkorukból, állapotukból vagy anyagi helyzetükből adódóan saját
maguk vagy ismerősük, rokonuk által tisztán
tudják tartani ingatlanukat, tegyék ezt meg
hivatalos felszólítás nélkül is.
Nem az ingatlantulajdonosok, hanem az
úton, járdán közlekedők figyelmét hívjuk
fel a szemetelés tilalmára. Egyre több helyen helyezünk ki hulladékgyűjtőket, hogy
a menetközben keletkezett hulladékot ne az
árokba, út mellé dobálják el.
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A településünkre érkező vendégek mindig dicsérettel emlegetik Szabadegyházát,
hogy szép, rendezett a község, egyre kevésbé
látnak szétdobált csokis papírokat, sörös
dobozokat, üvegeket, cigarettás dobozokat.
Ha azt tapasztalja, hogy valaki elszórja a
szemetet, nyugodtan emlékeztesse a hulladékgyűjtő használatára! Ne hagyja, hogy
bántsa a szemét a szemét! Vigyázzunk együtt
kis falunkra!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS AZ INGATLANOK ÉS
KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRÓL
A köztisztasággal és a települési
szilárd hulladékkal összefüggő
tevékenységekről szóló 1/1986.
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes
rendelet a következőképpen
rendelkezik:
Az ingatlanok és közterületek
tisztán tartása
6. § (1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg
ha a járda mellett zöldsáv is
van, az úttestig terjedő teljes
terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt
árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek
gyalogos megközelítésére és
körüljárására szolgáló terület
tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását

akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról.
Szabadegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról
és a közterületek tisztán tartásáról szóló 24/2015.(XII.18.)
önkormányzati rendelete a
következőképpen rendelkezik:
III. Fejezet
Közterület tisztántartására
vonatkozó részletes szabályok
13.§.(1) Az önkormányzat
a kezelésében lévő parkok,
terek, egyéb területek rendezettségéről, tisztántartásáról
a polgármester útján gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa
köteles:
a) az ingatlana előtti járdaszakaszt tisztán tartani,
rendszeresen gyomtalanítani, télen a havat eltakarítani,
síkosság mentesíteni.

területen elhelyezett konténerbe nem helyezhető el.

b) építési vagy egyéb tevékenysége során megrongálódott járdákat helyreállítani.
c) az ingatlan előtti járda,
vízelfolyást biztosító nyílt
árok és annak műtárgyai karbantartásáról, valamint az
árokból a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok
eltávolításáról gondoskodni.
(3) Vásárok, búcsú, sport- és
egyéb rendezvények esetén a
rendezvény szervezője köteles
gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú
illemhely és szemétgyűjtő
edény kihelyezéséről, azok
ürítéséről, valamint a rendezvény alatt és azt követően
a terület megtisztításáról.
(4) Szemetet, hulladékot csak
az arra a célra rendszeresített
és felállított szeméttárolóba
lehet elhelyezni.
(5) Háztartási hulladék a köz-

(5) A közterület közforgalmú
útjaira, járdáira került állati
hulladék, egyéb szennyeződés feltakarításáról az állat
tulajdonosa haladéktalanul
gondoskodni köteles.
(6) Szennyezett (olajos, vegyszeres stb) vizet, illetőleg
eldugulás vagy rongálódás
okozására alkalmas anyagot
(szemetet, iszapot, papírt,
törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezető árokba szórni,
beleönteni, beleseperni vagy
belevezetni tilos.
Fenti jogszabályi rendelkezések
alapján kérjük a tisztelt ingatlan-tulajdonosakat, hogy a járdák tisztántartását, valamint különösen a csapadékvíz-elvezető
árkok kitisztítását rendszeresen
elvégezni szíveskedjenek.
Szabadegyháza,
2016. október 10.
Tisztelettel:
Nagy András Botond
jegyző

IDŐSEK HÉTVÉGÉJE SZABADEGYHÁZÁN
Október első hétvégéje Szabadegyházán az
idősekről szólt. Október 1-jén, szombaton az
idősek világnapja alkalmából a Nagy László
Művelődési Házba várták a 65 évnél idősebb
lakosokat. Ahogy végignéztünk a teremben

ülőkön, az „időskor” kifejezést inkább idézőjelben használnánk, hiszen rengeteg fiatalos,
vidám, csillogó szemű arcot láttunk... Igaz,
az időskor nem a megélt évek számát, hanem
az életfelfogást, az életszemléletet tükrözi.

A rendezvényt Egriné Ambrus Andrea polgármester nyitotta meg, aki megragadta az
alkalmat, hogy bemutassa a település új
jegyzőjét, Nagy András Botondot.
Az óvodások néptáncműsora után Rauf Pál
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és dr. Fehér Eszter nótaénekesek szórakoztatták a közönséget, valamint legifjabb Oláh
Kálmán és Oláh Albert és cigányzenekaruk
húzta a talpalávalót.

Az immár második éve megtartott eseményen köszöntötték a település legidősebb
lakosait. Közülük ketten személyesen is részt
vettek a rendezvényen: Kovács Györgyné
Manci néni 1918. május 15-én született, a te-

lepülés legidősebb lakosa, valamint Baranyai
József, aki a második legidősebb férfi lakos
Szabadegyházán. A három legidősebb nő
(Kovács Györgyné, Oláh Jánosné, Barada
Jánosné) és három legidősebb férfi (Szabó
Sándor, Soós József, Baranyai József) lakos
ajándékcsomagot kapott az önkormányzattól. Azok a szépkorúak, akik nem tudták személyesen átvenni az ajándékot, hamarosan
otthonukban kapják meg az önkormányzat
vezetőitől. A több órás műsor után minden
jelenlévőt vacsorával, süteménnyel vártak.
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aki elismerően szólt a program színvonaláról. Üdvözölte a hasonló közösségi rendezvényeket, ahol a régen látott ismerősök,
barátok találkozhatnak, feleleveníthetik a
régi emlékeket.

Október 2-án szűk családi körben - kérésre - a Faház Vendéglőben köszöntötte a
polgármester Oláh Jánosné Marika nénit,
aki 1921. október 3-án született. Egyúttal
átadta Magyarország Miniszterelnökének
emléklapját. Jó egészséget, további boldog
életet kívánunk Marika néninek és családjának!
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével
Varga Gábor országgyűlési képviselő is,

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
musttal teli kiskancsó,... „
A hosszú nyári leállás után szeptember 1-én
újra gyerekzsivajtól lett hangos óvodánk. Hatvan kisgyermek kezdte meg idén ősszel az
óvodát. Az újonnan érkező piciknél volt pár
nap sírás-rívás, de hamar beszoktak az új
környezetbe és már ügyesen élik mindennapjaikat. A nagyobb csoportosok boldogan
fogadták régi csoportjukat, régen nem látott
barátaikat, örültek az óvó- és dajka néniknek.
Program is várta az ovisokat bőven, ebben
a hónapban. Szeptember 16-22-ig bekapcsolódtunk a mobilitási hét programjaiba,
ahol gurultunk két keréken, négy keréken,
elektromos autón stb.
A Hétszínvirág csoport közös barkácsolást
szervezett a csoportba járó gyerekekkel és

szüleikkel, hogy a beköszöntött ősz gazdag
terményeiből, terméseiből csodákat varázsoljanak. A kellemes délutánon készült
alkotásokból a kiállítást még mindig megcsodálhatja az óvodába érkező.

Ezután lelkesen készültünk a szüretre, ami
a népi hagyományokat rendeltetett felidézni
a mai gyermekek számára. A faluban séta
közben bekukucskáltak kertekbe, udvarokba
ahol szőlőtőkéket, kukoricaterméseket is
láthattak az apróságok. A Pillangó csoportosok pedig napokig lelkesen készültek Enikő
óvó nénivel egy népi dalos játék csokorral
a csütörtöki szüreti napunkra. Mikor eljött
szeptember 29-e Mihály napja, a mi ovink
szüreti mulatsága, ezt a gondosan összeválogatott csokrot szépen díszbe öltözve be is
mutatták nekünk a nagyok.
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vezetőségével jó kapcsolatot ápol az óvoda,
ezért is gondoltak arra ezen a napon, nálunk
a Kincsem óvodában a Nefelejcs bábcsoport,
Móra Ferenc: „A sündisznócska lovagol”
című meséjének bábelőadását megnézhetnénk a mostani első osztályosokkal, akiket
vendégségbe hívtunk hozzánk ez alkalomból. Köszönjük a mesét! Igazán nagy esztétikai és anyanyelvi élményt adott felnőttnek,
gyereknek egyaránt.
Faház Vendéglőbe, amit ezúton is nagyon
szépen köszönünk! Mindenkinek jól esett a
meleg szeptember végi napon az idei utolsó
fagyi!

Utána szőlőt szemeztünk, préseltünk, mustot ittunk, Rosta Géza bácsira buliztunk. A
délebédünk is a hagyományokat kívánta
ápolni: marhapörköltet főztek nekünk a
konyhás nénik. Ebéd után pedig egy meglepetés fagyizásra voltunk meginvitálva a

Másnap még fel sem ocsúdtunk a szüreti mulatozásból, már ránk is köszöntött
a népmese napja. Ezt a napot első ízben
2005. szeptember 30-án a nagy mesemondó Benedek Elek születésnapján rendezték
meg. Ennek a napnak a célja azóta is, hogy
a könyvtárosok, az óvónők, tanítók és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a
meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a
napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek
meséi felé. A Nagy László Művelődési Ház

MOBILITÁSI HÉT A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Második alkalommal csatlakozott Szabadegyháza az Európai Mobilitási Hét felhívásához. Iskolánk is részt vett rajta, csatlakozva
a település eseményeihez. Igyekeztünk olyan
szemléletformáló, a helyes és biztonságos
közlekedést népszerűsítő programokat szervezni, melyeken a gyerekek a játék mellett
fontos ismereteket is szerezhettek.
Mi is kipróbálhattuk a lábbal hajtható járgányokat, a 3D szimulátort, melyeknek a nagyok
körében is sikere volt. Hétfőn az alsósok kalandoztak a faluban az elektromos autóval.
Lelkesen kezdtünk bele az aszfaltrajzolásba,
hogy egy kicsit színesebbé tegyük a szürke
aszfaltot, ám az időjárás közbeszólt. Ez nem
vette el a kedvünket, s bár a rajzolást nem
tudtuk befejezni, énekeltünk egy jót, hátha
elő tudjuk csalogatni a napot. A programok
között szerepelt még akadályverseny, kerékpáros lassúsági verseny és közlekedésbiztonsági TOTÓ is. Településünk rendőre a hét
folyamán minden osztályt meglátogatott, s a
biztonságos kerékpáros közlekedésről tartott
nekik előadást, de a gyerekek kerékpárjait is

átvizsgálta. Bizony sok kerékpárról hiányzott a kötelező tartozékok egy része. Ezeket
a hiányosságokat, gyermekeink biztonsága
érdekében, jó lenne mielőbb pótolni!
A legjobban várt napunk az Autómentes Nap
volt. Mindenki igyekezett valamilyen környezetbarát közlekedési eszközzel vagy gyalog
jönni iskolába, s mindenkin volt valamilyen
zöld ruhadarab, jelezve, hogy környezetünk
védelme fontos számunkra. Manapság már
ritkán találkozhatunk kis Polskival, így a tologatásra kapott retro autót hosszan csodálták
a gyerekek. Húztuk, toltuk az autót, benne az
osztályfőnökökkel. A kerékpározásra a BMX
dal közös eléneklésével hangolódtunk, majd
egyesek futva, rollerrel, görkorival, mások
biciklivel indultak körbegurulni a falut. Délután a sárosdi iskolásokat fogadtuk, akiknek
ügyességi versenyt szerveztünk.
Eseménydús, programokban gazdag hét volt.
Köszönet azoknak, akik segítségünkre voltak
a megvalósításban. Sok munkája volt benne
az iskola pedagógusainak, de szerencsére
máshonnan is kaptunk segítséget. Rendő-

A programok folytatódnak október hónapban is, aminek beszámolóját a következő
újságban olvashatja az érdeklődő.
Lászlóné Jóvári Lia
intézményvezető, óvodapedagógus
rünk, Veres János, egész héten fáradhatatlanul
okította gyermekeinket a biztonságos közlekedés szabályaira, átvizsgálta a kerékpárokat,
ha kellett, akkor utat zárt le a programokhoz,
vagy fuvarozta a gyerekeket az elektromos
autóval. A héten legaktívabb gyerekek egy
jutalomkiránduláson vehetnek majd részt,
melynek költségeit a helyi önkormányzat vállalta. A Faház Vendéglő felajánlásában minden diákunk fagyizhatott egyet. Köszönjük!
A győztesek névsora pedig a következő:
Alsóból Varga Kitti (1. o.), Lengyel Gábor
(1. o.), Kelemen Kitti (2.a), Németh Bálint
(2.a), Szalai Tímea (2.b), Liebháber Bálint
(2.b), Beke Roland (3. o.), Penzer Réka (3.
o.), Szalai Tamás (3. o.), Bogdán Luca (4.a),
Lészeg András (4.a), Borsos Petra (4.a),
Bolla Bence (4.b), Sztupa Dániel (4.b) és
Görgicze Léna (4.b).
Ők tehát Iváncsára mennek az autópálya
rendőrségre, melyhez az önkormányzat a
kisbuszt biztosítja.
Felsőből pedig Horváth Szilárda (5. o.),
Palóka Dávid (5. o.), Horváth Ákos (5. o.),
Tóth Karina (5. o.), Bolla János (6.a), Ferhécz Aletta (6.a), Baranyai Bettina (6.a),
Borsos István (6.b), Somogyi Dániel (6.b),

Szabad 1 Lap
Horváth Zoltán (6.b), Sántha Kornél (7. o.),
Zólyomi Maximilián (7. o.), Németh Szabolcs (7. o.), Fekete Milán (8. o.), Sántha
László (8. o.), Sztupa Máté (8. o.).
Velük, amikor az időjárás engedi, biciklivel megyünk át a rönkvárhoz Agárdra, ahol a belépő-

vel támogat az önkormányzat. Köszönjük előre
is, és gratulálunk a legaktívabb résztvevőknek.
Ez a hét része volt az Ökoiskolai programunknak. Idén megpályáztuk az Ökoiskola
címet, melyet azok az iskolák nyerhetnek
el, melyek átgondoltan, a mindennapi gya-
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korlatukban foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a
környezeti-, és egészségneveléssel. Várjuk a
pályázatunk eredményét.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
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MOBILITÁSI HÉT
Szeptember közepén, egész
pontosan 16-22. között került
sor az Európai Mobilitási Hét
elnevezésű programsorozatra, melynek keretén belül országszerte színes programokat
szerveztek a környezettudatos
közlekedés jegyében, így történt ez Szabadegyházán is. Idén
második alkalommal csatlakoztunk a programhoz, az iskolával
közösen.
A rendezvény kezdetekor, hétvégén rögtön koncertekkel készültek a szervezők. A gyerekeknek a Hahó együttes műsorával
kedveskedtek, míg a felnőtt korosztálynak Dömötör Balázs és
partnere, Dominika szolgáltatta
a jó hangulatot. Hoztak nekünk
mulatós dalokat és hogy biztosra
menjenek a jókedv kapcsán, egy
kis „tüzes vizet” is, na persze
csak 18 év felettieknek.
A programok nemcsak a hétvégét, hanem az egész hetet színesítették. Ki lehetett próbálni azt,
hogy milyen elektromos autóval
utazni/vezetni azt, vagy éppen
egy versenyautóban ülve szágul-

dozni, ezt persze „csak” egy 3D
szimulátor segítségével.
Körzeti megbízottunk egész
héten a segítségünkre volt,
kerékpáros ügyességi versenyt
bonyolított le, főleg a gyerekeknek, és bármilyen közlekedéssel
kapcsolatos kérdésre szívesen
válaszolt.
Vasárnap délután egy igazán
különleges járművet is sikerült
Szabadegyházára hozni. Egy
korábban katonai járműként
üzemelő, ma már retro autó kategóriába sorolt GAZ 69 autóban
is lehetett utazni egy kört a falu
határában, igazi terepviszonyok
között. Ezek igazán vidám és
izgalmas pillanatok voltak.
Számos kísérőprogram is várta
még aznap a kilátogatókat. A
hivatal előtt idén is felállítottuk
a kerékpár- és motorkiállítást,
valamint az üzletház előtt a Perkátai Régiséggyűjtő Egyesület
kincseit tekinthettük meg. Idén
is elhozták magukkal a nagy piros biciklit, melyet már egyre
többen mernek kipróbálni. Talán nem is olyan nehéz.  Az

A KINIZSI SC HÍREI
Nagycsapatunk a szeptemberi hónapot egy
nagyon magabiztos győzelemmel kezdte.
Hazai pályán múlta felül Enying csapatát
7-3-ra. A gólokban Rapai Gábor (3), László
József, Tóth Péter, Horváth Dániel és Vida
Tamás osztoztak.
Ezen a hétvégén ifjúsági csapatunk is hazai
pályán játszott Baracs ellen és ért el 1-1-es
döntetlent.
Az ötödik fordulóban mindkét csapatunk
Kislángon vendégeskedett. Ifjúsági csapatunk 4-2-es, felnőtt csapatunk 6-2-es fájó
vereséget szenvedett.
Szeptember 17-én, szombaton, hazai pályán fogadtuk „Iváncsa II.-Beloianniszt”.
A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban és
magukhoz is vették a kezdeményezést,
melynek a 8. percben meg lett az eredmé-

egyesület jóvoltából került kialakításra a Nagy László Művelődési Házban egy korhű „Pártiroda”
is, melyet szintén szívesen néztek meg az ide érkezők.
Az új, körbekerített edzőpályán,
a szociális iroda épülete mögött
lövészettel és íjászbemutatóval várta kicsiket és nagyokat
egyaránt Sárdi Tamás. Idén is
nagy sláger volt a két napon
keresztül használható Segway,
de az újdonság, a három napon
át kipróbálható lábbal hajtható
járgányok, melyek különböző
méretűek voltak, így óvodás
kortól egészen felnőttkorig mindenki megtalálhatta a magának
tetsző egy-, két-, három- vagy
akár négykerekűt.
A hét zárásaként az autómentes napon vehettünk részt, ahol
délelőtt az iskolásoknak voltak
programok, délután aztán mindenkit vártak a kemence mellé
egy igazán fergeteges kerékpáros
bemutatóra, majd egy kis közös
sütésre is. A kerékpáros bemutatót a Gizmo sportegyesület
tartotta. A négy fiatal követhetetlen mozdulatokkal irányította a bringát, mindenki ámult a
szaltózáson, az ugratásokon, és

nye: egy buktatást követően a jogos 11-est
Rapai Gábor lőtte be magabiztosan. A 20.
percben László Zsolt egyenlíteni tudott, de
hamar jött a hazaiak válasza is a 21. percben.
Vida Tamás lőtte ki a jobb alsó sarkot. A 34.
percben egy kijátszott akció után a hazaiak
kétgólosra növelték előnyüket Kiss Péternek
köszönhetően, de a középkezdést követően
ismét felzárkózott Iváncsa a 35. percben
Mágocs Norbert révén. Még az első félidőben Kiss Péter megszerezte maga második,
csapata negyedik gólját. A mérkőzés 61.
percében egy kiugratást követően Horváth
Dániel lőtt gólt. A 74. percben egy lecsorgó
labdára szemfülesen Vizi Dániel csapott le.
A vendégek kapusa még beleért, de a hálóban kötött ki a játékszer. A 77. percben egy
iváncsai kontratámadás után László Zsolt
szerezte meg második gólját. A középkezdést követően egy előreívelt labda után Vida
Tamás hozta kihagyhatatlan helyzetbe Rapai
Gábort, aki nem hibázott és kialakította a

a magasságokon, ahol mindezt
végrehajtották.
Az izgalmak után mindenkinek
jólesett egy pohár frissítő és néhány falat a kemence mellett,
amiben kenyérlángos és pogácsa sült. Köszönjük az egész
napos munkát Szabó Tibornak,
aki a nyugdíjas klub tagjaival
és néhány lelkes lakossal közösen elkészítette ezeket a finom
falatokat.
Ezekután már csak a sorsolás
maradt, ahol a Vital Club és
Szabadegyháza Község Önkormányzata jóvoltából – a sok más
értékes ajándék mellett – egy
rollert és 3 kerékpárt vihettek
haza a szerencsés résztvevők.
A fődíjakat Horváth Zoltán,
Oláh Roland, Pető Veronika
és Pető Zsolt nyerték. Gratulálunk nekik és jó egészséget a
használatukhoz!
Reméljük, hogy ezzel a rendezvénnyel sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos
a környezettudatos közlekedés.
Jövőre folytatjuk. 
Csicskovics Anikó
és Hajdók Eszter

7-3-as végeredményt.
Ifjúsági csapatunk egy fordulatokban gazdag
mérkőzésen az addig hibátlan Abával 5-5-re
végzett hazai pályán.
A hónap utolsó hétvégéjén Kálozra látogatott felnőtt csapatunk. Az első félidőben
kétgólos hátrányba és emberhátrányba is
kerültünk, mivel Horváth Csabát már az
első félidőben két sárgalappal kiállította
a játékvezető. Nagy küzdeni akarásról tett
tanúbizonyságot csapatunk, hiszen a második félidőben Vida Tamás és Tiber Szabolcs
góljával 2-2-re módosította a végeredményt.
Ifjúsági csapatunk, aki szintén Kálozon
szerepelt, sajnos 8-1-es vereséggel zárta a
hónapot.
HAJRÁ KINIZSI!
ifj. Gódány Zoltán
elnök, Kinizsi SC

Szabad 1 Lap
BOZSIK tornák
A BOZSIK program első tornáira szeptember 10-én került sor, amikor az U11-es és
U13-as korosztály villanthatta meg tudását.
A szabadegyházai gyerekek valóban büszkén
térhettek haza Sárbogárdról és Sárszentmiklósról, hiszen kimagaslóan szép eredményeket értek el. Kezdjük a legnagyobbak eredményeivel, méghozzá csupa győzelemmel!
Szabadegyháza – Sárbogárd
2-0
Góllövők: Paksi Patrik, Kelemen Norbert
Szabadegyháza – Sárosd		
3-2
Góllövők: Oláh Raul, Paksi Patrik (2)
Szabadegyháza – Mezőfalva
2-0
Góllövők: Kelemen Norbert, Paksi Gábor
Szabadegyháza – Sárszentmiklós 3-1
Góllövők: Búza Balázs, Paksi Patrik (2)

Az U11-es csapat sem szégyenkezhetett Sárszentmiklóson, hiszen három meccsből két
győzelmet zsebeltek be:
Szabadegyháza – LSC Sárbogárd 4-0
Góllövők: Papatyi Máriusz, Szaniszló Szabolcs, Vígházi Zétény, Horváth Ádám
Szabadegyháza – Mezőfalva
3-1
Góllövők: Szaniszló Szabolcs, Horváth
Ádám, Somogyi Zalán
Szabadegyháza – Sárbogárd FC
0-4

Szeptember 17-én a kisebbeken, azaz az
U7-es és U9-es csoportokon volt a sor,
pontosabban csak az U9-en, mert sajnos
a kisebbek betegség miatt nem tudtak kiállni. A kilenc évesek azonban fantasztikus
eredményeket értek el. Négy meccsből négy
győzelem!
Szabadegyháza – Sárosd		
1-0
Góllövő: Korponai Ábel
Szabadegyháza – Mezőfalva
4-0
Góllövők: Mogyorósi Ádám (2), Korponai

Ábel, Karácsony Kornél
Szabadegyháza – LSC Sárbogárd 6-0
Góllövők: Mogyorósi Ádám (2), Karácsony
Kristóf (3), Karácsony Kornél
Szabadegyháza – Sárbogárd FC
4-0
Góllövők: Korponai Ábel (2), Kelemen
Roland, Karácsony Kornél
Szeptember 24-én újra a 11-es és 13-as
korosztály lépett pályára. Ekkor is szép
eredményeket értek el. Az U13 körmérkőzésben játszott. Kétszer Sárosddal és kétszer
Mezőfalvával.
Szabadegyháza – Sárosd		
1-0
Góllövő: Paksi Patrik
Szabadegyháza – Mezőfalva
3-0
Góllövők: Kelemen Norbert, Búza Balázs,
Paksi Gábor
Szabadegyháza – Mezőfalva
2-1
Góllövők: Paksi Gábor, Dankó Martin
Szabadegyháza – Sárosd		
1-1
Góllövő: Paksi Patrik
Ők tehát az eddigi nyolc mérkőzés után veretlenek, sőt, hét alkalommal, győzelemmel
zárták a meccset. Gratulálunk nekik, csak
így tovább!
A 11 éveseknél már két csapattal állnak ki
a BOZSIK mérkőzéseken, mert már annyi
az érdeklődő. Így minden gyerek pályára
léphet és nem csak 5 percekre. Végigküzdhetik a meccseket. Nagyon örvendetes ez
a tendencia, reméljük, sokukat olyannyira
megragadja majd a futball szeretete, hogy
itt marad a későbbiekben is.
Szabadegyháza I. – Sárosd		
3-1
Góllövők: Horváth Ádám (2), Papatyi
Máriusz
Szabadegyháza I. – LSC Sárbogárd 4-0
Góllövők: Horváth Ádám (2), Szaniszló
Szabolcs, Vígházi Zétény
Szabadegyháza II. – Sárbogárd FC 1-2
Góllövő: Palóka Dávid
Szabadegyháza II. – Nagylók
9-0
Góllövők: Palóka Dávid (6), Németh Bence
(2), Bolla Bence

Szeptember 23-án, családias hangulatban
köszönték meg a Bozsikos gyerekek, szülők
és a vezetőség Sági Gábor eddigi munkáját,
aki 27 év után köszönt el a Kinizsi SC-től.
Természetesen nem szakad el a labdarúgástól teljesen, de ezentúl hobbijának és
családjának szenteli idejét. Munkáját, az
elnöki feladatokat ifj. Gódány Zoltán látja
el. Mindenki „Gabi bácsijának” további jó
egészséget és hosszú nyugdíjas éveket kívánunk, Zolikának pedig sok sikert a rá váró
feladatokban!

Pinke Ildikót is meglepték egy kis ajándékkal, neki jó egészséget kívántak és mielőbbi
gyógyulást a közelgő műtétje után. (Bár nem
ő focizik, mégis ő sérült le, térdműtét vár/t
rá.) Jobbulást neki!

A harmadik meglepetés pedig Bolla Jánost
érte, akit születésnapján köszöntöttek edzőtársai, játékosai és szüleik. A tortán ugyan
37-es szám szerepelt, de Jani viccesen megjegyezte, hogy egy-egy torna végén úgy érzi,
mintha fordítva lenne a két szám.  Jani,
nem kell ennyit idegeskedni, gyönyörű eredményeket érnek el gyerekeid. Isten éltessen
sokáig erőben, egészségben!

Gratulálunk minden csapatnak és játékosnak! Csak így tovább, ügyesek vagytok!
Csicskovics Anikó

Tripla meglepetés egy
hétköznapi edzés után
Tripla, ugyanis mindhárom érintett, csak a
másik kettőről tudott, sajátjáról persze mit
sem sejtett. 
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Szabad 1 Lap

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Szeptember 24-én, szombaton egy lelkes
csapat hagyományőrzés céljából megtartotta
községünkben a minden évben szokásos
szüreti felvonulást. Lovas kocsikon, lóháton
vágtak neki a rövidnek éppen nem mondható körnek. Egész úton jó volt a hangulat,
a zenét a Jenci Band biztosította. A felvonulás közben több helyen megálltunk, hiszen
sokan készültek arra, hogy megvendégelik
a felvonulókat. Nekik ezúton is köszönjük.
A falu lakói természetesen lelkesen vártak
minket mindenhol, mindenki vidáman integetett a felvonuló csapatnak.

Este aztán nem maradhatott el a szüreti bál
sem, ahol a Jenci Band mellett, éjfélkor Dankó
Szilvia biztosította a jó hangulatot. Ezek után
a tombolasorsolás következett, ahol igazán értékes nyeremények találtak gazdára. A fődíj az
önkormányzat jóvoltából egy kétszemélyes,
két éjszakára szóló szállásutalvány volt, melyet a Gyulai Várfürdő Panzióban használhat
fel a szerencsés nyertes. Nagy is volt az öröm
Nagy Jánosné Domán Éváéknál, hiszen ők
nyerték meg a nagyszerű díjat. A tombola
felajánlásokat mindenkinek köszönjük, a
nyerteseknek pedig gratulálunk!

Az idei egy igazán jól sikerült szüreti mulatság volt, az időjárás is kegyes volt hozzánk,
ragyogó időben sikerült a településen körbemenni. Reméljük, hogy a lakosoknak is
tetszett, tudják…, jövőre folytatjuk. 
Hajdók Eszter

Szabad 1 Lap
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ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
Október 5-én az Országos
Könyvtári Napok keretein belül
író-olvasó találkozót tartottak a
Nagy László Művelődési Házban, melyen az iskolából a negyedik osztályosok vettek részt.
Nógrádi Gáborral találkozhattak
az érdeklődők. A számos nagysikerű gyermekkönyv szerzője
mesélt pályájáról, műveiről,
könyvszeretetéről. Egyik műve,
a Petepite kötelező olvasmány

a negyedik osztályban, ám jól
látszott, hogy a gyerekek nem
csupán ezt a regényt forgatják
örömmel, hiszen a dedikáláson
sorra kerültek elő az író más regényei is.
Köszönjük a felejthetetlen élményt, szívesen jövünk legközelebb is hasonló programra.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Tóth Zsófia Nóra
2016.09.04. Fő u. 16.

Reng Alexa Kíra

2016.09.08. Csonka u. 6.

Sellei-Takács Amanda
2016.09.18. Than Károly ltp. 7.

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
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:

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. október 22-23.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
06 30/816-13-76
2016. október 29-30.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/993-94-04
2016. október 31-november 1.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr, Szent István u. 3.
06 20/974-90-65

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

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

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

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

Szabad 1 Lap
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A Nagy László Művelődési Ház programjai
Hétfő:
13:00-16:00 Falugazdász ügyfélfogadás
15:00-16:00 Ovis balett
16:00-18:30	Akrobatikus rock and roll
és Hip-Hop
17:30-18:30 Gubanc /kéthetente/
Kedd:
14:00-16:00 Citera
14:00-16:30	Színjátszó foglalkozás

16:00-17:00	Okosító torna
16:30-18:00	Hastánc - Anka
Hastánc – Csabi /két hetente/ 18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
16:00-17:30	
18:00-19:00	Step aerobic
18:00-20:00 Gymstick
Szerda:
14:00-16:00 Okosító torna
16:00-17:00	Ovis angol
18:00-20:00	Kempo
Csütörtök:
16:30-18:00 Nyugdíjas klub /két hetente/

Péntek:
14:30-16:30 Néptánc
16:00-18:00	Akrobatikus rock and roll
és Hip-Hop
18:00-20:00 Kempo

EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP SZABADEGYHÁZÁN
Tisztelt szabadegyházai lakosok!
Ismét eltelt egy év, néhány hét
múlva elérkezik hagyományos
egészségvédelmi hónapunk, a
november. Egészségvédelmi napunk immáron 9. alkalommal,
november 12-én kerül megrendezésre az általános iskolában.
A ráhangolódást már az előző
napon, pénteken délután elkezdhetjük dr. Zacher Gábor
toxikológus előadásával.
Dr. Zacher Gábor az ország
toxikológusa, aki nemcsak szakértelmével, hanem lehengerlő
személyiségével, csípős humorával hívja fel a figyelmet a szenvedélybetegségek veszélyeire.
Az előadásra a Nagy László
Művelődési Házban kerül sor
november 11-én, pénteken délután fél ötkor.
A szombati napon az előző évekhez hasonlóan, szeretnénk minél
több szűrési lehetőséget biztosítani és az egészséges életmóddal,
betegségmegelőzéssel kapcsolatos
programokat szervezni Önöknek.
Természetesen a véradás sem maradhat el! A napot a hagyományos
kemencézéssel zárjuk, Márton
napi libapecsenyével.
Kedves Szülők!
Önöket is várjuk! Kísérjék el gyermeküket az egészségvédelmi napra, tekintsenek be iskolai programjaikba, és közben adjanak
vért, vegyenek részt szűréseinken!
Ízelítőül néhány szűrési lehetőségre, programra szeretném
felhívni a figyelmüket!

Az országos onkológiai intézet
két orvosa tart előadást az emlőrákról, a bőrrákról és annak
megelőzési módjairól. Lehetőség
lesz az emlő-önvizsgálat elsajátítására modellen, valamint melanoma(anyajegy)-szűrésre. Mivel a terem befogadó képessége és az idő
korlátozott, ezért kérjük, időben
jelezzék részvételi szándékukat!
Jelentkezni az orvosi rendelőben
személyesen vagy telefonon lehet.
Elsajátíthatják az újraélesztés tudományát és gyakorlatban ki is próbálhatják a mentőszolgálat munkatársának közreműködésével.
Kedves kisbabás, kisgyermekes szülők!
Önöket is várjuk! Tanulják meg
a csecsemő és kisgyermek újraélesztését élethű babán. A
gyakorlatot dr. Horváth Tibor
gyermekorvos vezeti.
Utána vegyenek részt szűréseinken és a véradáson, sajátítsák el
az emlő önvizsgálatát, az anyajegyek megfigyelését! Kóstoljanak
mézet, sajtot, egészséges ételeket!
Véradás
RETRO VÉRADÁSRA, ÉS ISMÉT REKORDKÍSÉRLETRE
KÉSZÜLÜNK SZABADEGYHÁZÁN!
A tavalyi 130 fős létszámot szeretnénk felülmúlni!
Szeretnénk, ha minél többen
eljönnének! Kérjük rendszeres
véradóinkat, hogy hozzanak magukkal még egy embert, hogy
ismét rekordot dönthessünk!
Az idei évben minden kedves vé-

radót virslivel és sörrel várunk,
valamint gyros utalvánnyal próbáljuk honorálni önzetlenségüket. Az utalvány beváltható a
helyi Faház vendéglőben.
Fiatalok! Várunk benneteket
első véradónak. Szeretnénk, ha
át tudnátok érezni, milyen jó a
rendszeres véradók táborához
tartozni! Legyetek különlegesek,
legyetek rendszeres véradók!
Szűrések
Férfiak figyelem! - PROSZTATASZŰRÉS egy csepp vérből,
vizsgálat nélkül!
Hölgyek figyelem! - CSONTRITKULÁS szűrés
Főleg a 40 év feletti hölgyek megjelenésére számítunk, aki már
benne van a változó korban. Ha
szeretne jönni, kérem telefonon,
vagy személyesen jelentkezzen,
mert a vizsgálathoz mindenki
számára beutalót kell írni és időpontot egyeztetni. Legalább 80
fő jelentkezésére számítunk!
MELANOMA /ANYAJEGY/
SZŰRÉS
Dr. Gorka Eszter (Országos
Onkológiai Intézet munkatársa) bőrgyógyász, kozmetológus
közreműködésével. Időpontkérés szükséges!
2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG, infarktus és agyvérzés
kockázat becslés, dohányzás
leszoktatás, egyénre szabott
tanácsadás az ÁNTSZ munkatársainak közreműködésével.
VÉRNYOMÁS, VÉRCUKOR,
KOLESZTERIN, HÚGYSAV, és
TESTZSÍR szűrés, tanácsadás

az orvosi rendelő dolgozóinak
közreműködésével.
FOGÁSZATI SZŰRŐVIZSGÁLAT, felvilágosítás, fogpótlástervezés- árajánlattal. Ajándék
fogkrém minden résztvevőnek,
a fogászati rendelő dolgozóinak
a közreműködésével.
SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT a Glória cipő és ortopédiai szaküzlet közreműködésével.
HALLÁSSZŰRÉS Móricz István
audiológus közreműködésével.
LÁTÁSVIZSGÁLAT a Pannon
Optika közreműködésével.
GRAFOLÓGIA Papp Zsuzsanna
grafológus közreműködésével.
MÉZKÓSTOLÓ és vásár
SAJTKÓSTOLÓ és vásár
Ezen kívül sokféle programmal,
előadással, sportolási lehetőséggel várjuk kedves látogatóinkat,
melyek szervezés alatt vannak.
A véradók és a szűréseken résztvevők között értékes ajándékokat
sorsolunk ki! A nap végén pedig
várjuk önöket a falukemencéhez!
Keressék programjainkat, plakátjainkat, szórólapunkat Szabadegyháza és a Nagy László
Művelődési Ház honlapján, illetve a Szabad 1 Lapban.
Csontritkulás szűrésre, melanomaszűrésre, az előadásokra és
az újraélesztés gyakorlására a
06-30-638-42-43-as mobilszámon, illetve a 06-25-478-605-ös
vonalas számon vagy személyesen az orvosi rendelőben várjuk
jelentkezésüket!
Jöjjenek el, töltsünk el együtt
egy kellemes egészséges napot!
Nochta Tamásné
védőnő

Z
IX. EGÉS

SÉGVÉDELMI NAP

November 11. 16:30
dr. Zacher Gábor toxikológus előadása
Dr. Zacher Gábor az ország toxikológusa, aki nemcsak szakértelmével,
hanem lehengerlő személyiségével, csípős humorával hívja fel
a figyelmet a szenvedélybetegségek veszélyeire.
Az előadásra a Nagy László Művelődési Házban kerül sor.

November 12.
Szűrések a Kossuth Lajos Általános Iskolában: 9:00-16:00
- prosztata szűrés
- 2-es típusú cukorbetegség, infarktus és agyvérzés kockázat becslés,
dohányzás leszoktatás, egyénre szabott tanácsadás
- vérnyomás, vércukor, koleszterin, húgysav, és testzsír szűrés
- fogászati szűrővizsgálat, felvilágosítás, fogpótlástervezés- árajánlattal.
- számítógépes talpvizsgálat - hallásszűrés - látásvizsgálat - grafológia

RETRO VÉRADÁS 9:00-16:00
MELANOMA SZŰRÉS 12:00-16:00
CSONTRITKULÁS SZŰRÉS 9:00-14:00
HAHÓ EGYÜTTES MŰSORA: 11:30
Helyszín: Nagy László Művelődési Ház

Egész nap sajt- és mézkóstolás, valamint érdekes előadások várják a kilátogatókat.
A véradók és a szűréseken résztvevők között értékes ajándékokat sorsolunk ki!
A nap végén pedig várjuk Önöket a falukemencéhez!

