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2017. január Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VII. évfolyam

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ

TISZTELT SZABADEGYHÁZI LAKOSOK!
nak, valamint minden magánszemélynek, akik előremutató
javaslatokkal, akár kritikákkal
segítették építő munkánkat.

Engedjék meg, hogy először
is egészségben gazdag, békés,
boldog új esztendőt kívánjak
Önöknek magam és képviselőtársaim nevében. Ismét eltelt
egy év, nem is akármilyen év településünk történetében. Az év
végén rendszerint visszatekintünk, számot vetünk az elmúlt év
történéseivel, de egyúttal terveket is szövögetünk, célokat állítunk fel a következő esztendőre.

Úgy gondolom, ezek az ünnepi percek alkalmasak arra,
hogy a képviselő-testület nevében köszönetünket fejezzük
ki azoknak, akik hozzájárultak
Szabadegyháza gazdasági, társadalmi fejlődéséhez, ki-ki képessége és tudása szerint. Köszönet
illeti az önkormányzat minden
dolgozóját, köszönjük az együttműködést a vállalkozásoknak, a
civil szervezeteknek, egyházak-

Most, újév első napjaiban tegyük meg újévi fogadalmainkat
szeretteinknek, barátainknak,
önmagunknak, ne feledkezzünk
meg arról sem, hogy legyünk
nagyobb tisztelettel a másik
iránt, hogy becsüljük meg jobban egymás teljesítményét. Természetesen mindenkinek nem
tudunk megfelelni, hiszen tény,
hogy nincs olyan vezető - legyen
az polgármester, intézményvezető, vállalati igazgató -, akit
mindenki elfogad. Az építő kritikákat a jövőben is köszönettel
fogadjuk, a település fejlődését
hátráltató, személyeskedésre,
hangulatkeltésre alapozó megnyilvánulásokat a jövőben is
helyükön kezeljük.
Tűzzük ki továbbra is legfőbb
célként a még élhetőbb Szabadegyháza megteremtését,

melynek elérése érdekében természetesen tovább kell dolgoznunk együttesen, közös erővel.
Az előbb felsoroltak óriási munkát jelentenek számunkra, melyek elvégzésére természetesen
a község vezetői egyedül képtelenek, szükség van továbbra
is a társadalmi, gazdasági élet
minden szereplőjének a támogatására, együttműködésére.
Hinnünk kell abban, hogy lelkiismeretes munkával, egyeztetésekkel, közös teljesítménnyel
az elképzelt vágyaink valóra válhatnak, így a 2017-es esztendőt
is vastag betűvel jegyezhetjük be
majd Szabadegyháza képzeletbeli történelemkönyvébe.
Ehhez a közös munkához kívánok mindenkinek sok sikert,
erőt, kitartást és természetesen
boldog új esztendőt!
Isten éltesse Szabadegyházát!
(Folytatás a 2. oldalon)
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ (Folytatás a címoldalról.)
A 2014-es helyhatósági választást követően
Szabadegyháza polgárai 2016-ban ismét
választhattak. A - bármely, de általában
nyilvánvaló okból - csalódottak újragondolhatták voksaikat, a település és a közösségi élet fejlődésével elégedett emberek
megerősíthették a korábbi településvezetést.
Az újonnan megválasztott képviselő-testület
nevében itt is megköszönöm a bizalmat,
amit ránk ruháztak. Igyekszünk azt a ciklus
hátralevő részében megszolgálni. Valljuk
és hisszük, hogy a tartalmas, értelmes és
valóban a településért végzett munka nem
feltétlenül a testületi üléseken zajlik.
Mint ahogy más településeken jellemző - és
a korábbi évtizedekben Szabadegyházán
is jellemző volt-, az üléseket megelőzően
egyeztetett döntések a hivatalos üléseken
csak határozati, rendeleti formát öltenek, az
érdemi, alapos tervezés és részletes tárgyalás
nem mindig ott történik. Gondoljunk csak a
parlamenti munkára, ahol a bizottsági üléseken és nem nyilvános üléseken alakítják ki az
álláspontot... A nyilvánosság nem azt jelenti,
hogy kifelé milyen cirkuszos előadásokat,
testületi üléseket produkálunk. A legfontosabb, hogy az önkormányzat a kötelező
feladatait ellássa, biztosítsa a közszolgáltatásokat, fejlessze, szépítse a települést, építse
a közösséget, segítse a rászorulókat... És ha
lehet, a rászorulóknak is elsősorban ne halat
adjon, hanem tanítsa meg őket halászni.
Ennyi kitérő után engedjék meg, hogy röviden a teljesség igénye nélkül - értékeljem az

elmúlt évben végzett önkormányzati munkát. Az önkormányzat a tavalyi évben is
törekedett a stabil, biztonságos költségvetési
egyensúlyra. A kötelező feladatainkat teljesítettük, az intézményeinket átlagon felüli
színvonalon működtettük, sőt a nem az önkormányzat fenntartásába tartozó általános
iskola működéséhez is jelentős mértékben
hozzájárultunk, például a tanulmányi és
sportversenyekre utaztatás, a táboroztatás,
ajándékok stb. terén. Ezúton is köszönjük a
pedagógusok és a technikai alkalmazottak
közösségért végzett egész éves munkáját.
Gratulálunk ahhoz, hogy januártól a szabadegyházi iskola ökoiskolaként működik,
a feltételeknek való megfeleléshez az önkormányzat ugyancsak anyagi segítséget nyújt.
Az orvosi álláshelyre benyújtott pályázat
elbírálásáig helyettesítő háziorvos rendel a
településen, törekszünk arra, hogy ugyanaz az orvos rendeljen, így a folyamatosság
biztosítható. Hetente kétszer gyerekorvos
rendel a faluban, aki az iskolaorvosi feladatokat is ellátja.
Társulási formában működtettük a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot. Biztosítottuk a babaúszást az iváncsai tanuszodában az azt igénylő kisgyermekes szülőknek.
Szociális területen a korábbi évekhez képest
is kimagasló összegű támogatást biztosítottunk a rászoruló családoknak: lakásfenntartási támogatás, tűzifa-támogatás,
ingyenes étkezés, gyógyszersegély, beiskolázási segély, ingyenes tankönyv, rendkívüli

települési támogatás címén. A tavalyi évben
is csatlakoztunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, valamint az
időskorúak részére karácsonyi csomagot,
a legfiatalabbaknak Mikulás-csomagot biztosítottunk.
A képviselő-testület önfeloszlatása és az
időközi választás körüli időszakban a már
megkezdett fejlesztéseken, beruházásokon
túl további munkákba nem kezdtünk bele,
miután a testületi üléseken a döntések meghozatalánál tapasztalt motiváció nem feltétlenül egyezett volna a település érdekeivel.
Így a bizonytalansági tényezőket figyelembe
véve nem kezdtük el az intézmények napelemes fejlesztésének közbeszerzési eljárását, az
erre a célra kapott 19 millió forint elköltésére
az idei évben kerül sor.
A 2015-ös év végén megkezdődött és 2016
első felében befejeződött településünk életének egyik legnagyobb beruházása, a községen átvezető főút 2,3 km-es szakaszának
felújítása, majd az iskola előtti buszöböl és
parkolók kialakítása. Ezzel a beruházással
az iskola környéki parkolóhelyek száma - az
Ady Endre utcai parkolókkal együtt - 24-re
nőtt. A megújult faluközpontban, az iskola
előtt új, esztétikus buszmegállót építettünk.
Folyamatban van az iskola előtti közvilágítás
korszerűsítése.
Az év második felében az Ady Endre utcában
a játszótér előtt és a Petőfi utcában az Ady
Endre utca - Arany János utca közötti szakaszon felújítottuk a járdát, lefedtük az árkokat.
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A Petőfi utca végén komposztálót alakítottunk ki, ahova a lakosoktól összegyűjtött
zöldhulladékot tavasztól őszig hetente egyszer az önkormányzat dolgozói elszállítják.
Szépítettük környezetünket, parkokat, pihenőhelyeket, szabadtéri kondiparkot alakítottunk ki. Emléktáblát avattunk Jegesi József
szülőházánál, valamint számos közösségi
rendezvényre vártuk a lakosokat.
Igen sok támadás érte a közfoglalkoztatottakat, illetve a településvezetést, hogy
korábban nem tudtak érdemleges munkát
felmutatni. Tény és való, hogy a közmunkások többsége nem szakképzett, így az
intézményi takarítói munkakörök kivételével szakmunkára nem alkalmazhatók, ezenkívül az intézmények takarítói befogadó
kapacitása is véges. Az utóbbi hónapokban
bebizonyosodott, hogy tervszerű, tudatos
szervezőmunkával a közfoglalkoztatottak
napi munkája is mutathat fel eredményt,
gondoljunk csak az egyre szépülő környezetünkre, az igénytelen személyek által
szétdobált hulladékok összegyűjtésére, a
közterületek kaszálására - ott is, ahol laknak
és ez az ingatlantulajdonosok kötelessége
lenne.
Az önkormányzatnál a tavalyi viszontagságos, viharos év után - a 2017-es év remélhetőleg a nyugodt, biztonságos építkezés
éve lesz. Az idei évi költségvetési törvény
ugyan bevezette a szolidaritási hozzájárulást, ez közel 200 millió forint elvonást
jelent az önkormányzattól, ám a decemberi
intézkedések hatására remélhetőleg ez nem
rengeti meg alapjaiban a költségvetésünket.
Szabadegyháza önkormányzata az iparűzési
adó mértékét felemelte a törvényben meg-

határozott maximális mértékre, 2%-ra.
Emellett bevezette az építményadót, ami a
magánszemélyeket nem érinti, a vállalkozásokra ró többletterhet. A bevételek növelése
mellett racionalizáljuk a személyi és dologi
kiadásainkat. Reméljük, hogy a központi
kormányzat intézkedéseinek önkormányzatunkat érintő kedvezőtlen hatását mindezekkel a döntésekkel - ha nem is kompenzálni
-, de mérsékelni tudjuk.
Az önkormányzatnál és intézményeiben
képviselő-testületi döntés alapján az év végén személyi változásokra, létszámleépítésre
került sor. Bízunk benne, hogy a jövőben
olyan személyi állomány fogadja önöket
intézményeinkben, akik a településvezetéssel lojális és hivatásuk, szakmájuk iránt
elkötelezett közszolgálati dolgozók.
A 2017-es évben is törekszünk a stabil,
kiegyensúlyozott gazdálkodásra, a biztonságos, kiszámítható működésre. Bevételi
oldalon annyit tervezünk, amennyi biztosan
bejön, kiadásainknál pedig mindig többet
tervezünk be, és inkább maradjon, mint ne
legyen elég.
A kötelező feladatainkat idén is el kell látnunk, ezen túl a fejlesztéseknél figyelembe
kell vennünk a már elnyert pályázati ös�szegeket. Így a napelemes fejlesztésre nyert
19 millió forintot, valamint a belterületi
vízelvezetésre, járda- és árokfelújításra nyert
69 millió forintot is fel kell használnunk az
idén. Az önkormányzati ASP rendszerhez
történő kötelező csatlakozás miatt a hivatal informatikai rendszerének felújításához 5,9 millió forintos vissza nem térítendő
támogatást nyert az önkormányzat, amit
fénymásoló, nyomtató berendezés, számító-
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gépek, laptopok, kártyaolvasók vásárlására
fordítottunk. A hivatalban felszabaduló számítástechnikai és informatikai eszközöket
azoknak az intézményeknek adjuk át, ahol
a régi, elavult gépeket le kell cserélni. A
fenti három pályázaton nyert vissza nem
térítendő támogatás összege együttesen cca.
95 millió forint. Az önkormányzat számláján
éppen ennyi volt december végén a folyószámla-egyenleg. Tájékoztatom a lakosokat,
hogy ezen felül 200 millió forintot lekötött
az önkormányzat, ebből 50 millió forint
februárra felszabadul, a maradék 150 millió
forintot pedig hosszabb időszakra kötöttünk le, amit annak függvényében „törünk
fel”, hogy mennyi lesz a befolyó iparűzési
adó márciusban. A márciusi adóbevételek
beérkezéséig a jelenleg a számlánkon levő
összegből - még az esetleges addigi fejlesztéseket és váratlan kiadásokat is - fedezni
tudjuk.
Az idei évben is lehetőségeinkhez képest
támogatjuk a civil szervezeteket, egyházakat, valamint lépéseket teszünk a korábban
működő, önkormányzati alapítású közalapítvány újraélesztésére, amelynek keretében szociális, kulturális és közösségi célú
támogatások felhasználása helyezhető új
alapokra.
Korábban már említettem a fejlesztési elképzeléseket. Az egyik gyökeres változás,
hogy az önkormányzat a saját tulajdonában
lévő földterületek egy részét nem adja bérbe,
hanem közfoglalkoztatottak bevonásával
gazdálkodásba kezd. A hasonlóra vállalkozó
önkormányzatok tapasztalatai alapján az
első időszakban még nem várható jelentős
eredmény, lehetséges, hogy inkább veszteség
keletkezik, de egy idő után megéri a befektetés, hiszen az állam egyre inkább kivonul
az önkormányzatok támogatásából - sőt
a jelek szerint még a saját bevételeiket is
elvonja -, így az önkormányzatok rákényszerülnek arra, hogy önfenntartók legyenek,
legalábbis a gyermekétkeztetés, a szociális
étkezés területén. Reméljük, hogy idővel az
önkormányzati földeken megtermelt zöldségek, gyümölcsök kerülnek az iskolai és
óvodai konyhára, így jobban ellenőrizhető
a gyerekek tányérjára került ételek eredete,
szállítási költség takarítható meg.
A költségvetés részleteiről, további fejlesztési elképzelésekről a következő testületi
üléseken, illetve a költségvetés tárgyalása
során lesz szó.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ZÁRÓ RENDEZVÉNY

2016. december 13-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban
Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt

közszolgáltatásokért felelős
államtitkár átadta az Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap legjobb szervező önkor-

mányzatainak szóló elismeréseket és a legszorgosabb helyi
szervezőknek járó díjakat.
Szabó Zsolt államtitkár elmondta, hogy fontos a sport és az
egészség, de sokkal fontosabb
a civilek összefogása, ami ilyenkor összejön. A jövőért, a gyerekeinkért, unokáinkért tesszük
mindezt. Szabadegyháza Község
Önkormányzata „Kiemelkedő
önkormányzat díjat” kapott.
Köszönjük mindazoknak a lako-

soknak, akik a szeptember 1622. között megrendezett Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap sikeréhez szervezőmunkájukkal, aktív részvételükkel
hozzájárultak.
Jövőre folytatjuk!

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT NYÍLT LEVELE
Tisztelt földtulajdonosok és
földhasználók, Kedves Támogatóink!
Ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy anyagi hozzájárulásukkal és tanácsaikkal,
bejelentéseikkel 2016. évben is
segítették a Dunaújvárosi Vízi
Társulat munkáját.
107 ezer hektáron, 24 önkormányzat területén több mint
300 km vízfolyáson dolgoztunk
saját embereinkkel és közfoglalkoztatottak bevonásával.
Jelentősebb iszapolásokat végeztünk Perkátán, Bárányjárás
környékén, Baracson a Kokasdi

ér felső szakaszán és Mélykúton,
átereszt építettünk Sárosdon. Az
elvégzett gépi és kézi gaz és nádkaszálás meghaladta a 4 millió
négyzetmétert. A munkavégzés
részleteiről a www.dunaujvarosivt.tir.hu holnapról tájékozódhatnak. Az önkormányzatokkal történő együttműködés és
az Önök bejelentései segítenek
minket abban, hogy a rendelkezésre álló erőforrásainkat ott
hasznosítsuk, ahol legnagyobb
szükség van a beavatkozásra.
A téli időszakban, az ünnepek
után folytatjuk a munkát. Törekszünk arra, hogy a téli-tavaszi

belvíz kialakulására érzékeny
időszakra a medrek alkalmassá váljanak a csapadék elvezetésére. Reméljük 2017-ben is
tartalmas és gyümölcsöző lesz
együttműködésünk, amelyet
az Önök támogatása fog ismét
megalapozni!

megérkezett hozzánk, a gyerekek csillogó szemmel fogadták
tőle a megérdemelt ajándékokat.
Közös tánccal, énekléssel búcsúztattuk el és megígértettük
vele, hogy egy év múlva újra
meglátogat bennünket. A gyerekek örömmel vették birtokukba a csoport ajándékait is, amit
most nem karácsonykor, hanem
télapókor kaptak meg.
A következő héten, december
13-án Luca napkor a nagycsoportos fiúk járták körbe az ovit,
kívánva a következő évre minden jót, szó szerint: „Hurkát,
kolbászt, szalonnát, tele pincét,
kamarát” amint ezt régen is tették a Lucázó emberek. Mi pedig
egy kis finomsággal köszöntük
meg jókívánságaikat. Ezen a
napon ültettünk Luca búzát is,

amit a gyerekek az utólag sütött,
díszített mézeskaláccsal együtt
haza is vittek, hogy díszítsék
vele a karácsonyi asztalt. Nem
csak mézeskalácsot sütöttünk,
készítettünk adventi batyukat,
koszorút, sok-sok díszt is, amivel karácsonyi díszbe öltöztettük
óvodánkat.
A karácsony a keresztény kultúrkör legfontosabb ünnepe,
az adventi ünnepkört zárja le.
Ilyenkor a keresztény emberek
Jézus Krisztus születését ünneplik.
Mi december 16-án tartottuk
meg a szeretet- a kisded születésének- ünnepét, amely mindig
méltó lezárása egy munkával teli
éves időszaknak.
A gyerekek rácsodálkoztak
a tornateremben feldíszített

Köszönjük együttműködésüket
2017-ben is!
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke
és a Dunaújvárosi Vízi Társulat
dolgozói

A KINCSEM ÓVODA HÍREI

A decemberi hónap óvodánkban
mindig eseményekkel teli. Soksok program, ünnep szolgálja a
gyerekek ismereteinek bővítését, a már meglévők megerősítését, fantáziájuk szárnyalását,
és ami mindig a legfontosabb,
hogy kiteljesedjenek a játékban.
A téli hónap első hete a Mikulásvárással kezdődött. Ilyenkor

nagy lázban égnek a gyerekek.
Az általuk különböző technikákkal készített munkákkal
díszítettük a csoportszobákat,
folyosókat. Csizmák, puttonyok,
télapó bábok készültek, de előre
rajzoltunk, festettünk a várva
várt Mikulásnak is.
Tanultunk neki dalokat, verseket és amikor a jótevő tényleg
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gyönyörű karácsonyfánkra, ami
minden évben méltóságteljesen
várja az ünneplőket. Lia óvó néni
–az óvoda vezetőjének- köszöntője és meséje után minden csoport kis műsorral üdvözölte az
ünnepet, társait, az óvoda felnőtt
dolgozóit és a megjelent vendégeket is. A picik és a középsősök

műsora után, a nagycsoportosok betlehemi játéka zárta le a
délelőttöt.
Az óvoda dolgozóinak és a gyerekek nevében is BOLDOG ÚJ
ÉVET kívánunk mindenkinek!

madás éri azok részéről, akik
ugyancsak átestek betegségen,
esetleg állapotuk folyamatosan
romlik, rokkantkocsiba kényszerülnek, vagy egyszerűen csak
megváltozott a napi életvitelük,
és mégsem fordulnak támogatásért az önkormányzathoz.
Természetesen más megítélés
alá esik egy-egy betegség, akár
gyógyítható, akár gyógyíthatatlan, és az elszenvedőnek ugyanolyan nehéz együtt élni akár a
cukorbetegséggel, stroke-kal
vagy amputált végtaggal, mint
ha új szívet kap valaki. Bár ez
utóbbi eset ritkább, épp ezért a
média figyelme is jobban feléjük
irányul az első hónapokban.
Mindettől függetlenül az önkormányzat - lehetőségeihez képest
- minden rászorulónak igyekszik segítséget nyújtani. Ennek
formája, mértéke egyénenként
más és más lehet.
Erdélyi István esetében - alaposan mérlegelve minden lehetséges körülményt - a steril szoba
kialakításában és a helyiség
bérleti díjának, rezsiköltségének
átvállalásában tudunk segítséget
nyújtani. Ennek összege havonta
kb. 60-70 ezer forint. A kb 30
m2-es lakást egyelőre fél évre
béreli az önkormányzat. Ugyancsak segítséget tudunk nyújtani a budapesti kontrollvizsgálatokra történő szállításban is,
ami az első hónapokban akár
hetente-kéthetente esedékes.
A közfoglalkoztatott édesanya
munkakörét, munkaidejét is a
helyzethez igazítjuk.
Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
Kérem Önöket, mindenki tegye
félre a család támogatásával kapcsolatos érzelmeit és a családdal
kapcsolatos negatív megnyilvánulásokat. Annak fényében
nyugtázzuk a támogatást, hogy
egy 24 éves fiatalember az új
szívvel új esélyt kapott az életre, és a kezelőorvosa szerint a

szervezete is kiválóan alkalmazkodott. Ne sajnáljuk, ne irigyeljük tőle a támogatást, hiszen
melyikünk cserélt volna vele,
főleg amikor az új szívre (más
halálára) várt? Ha pedig valaki
az olvasók közül ugyancsak más jellegű - betegséggel küzd, ő
igazán átélheti István helyzetét,
hisz ő is tudja, a legfőbb kincs
az egészség. Igaz, az ő betegsége
nem feltétlenül kerül be a médiába, gyűjtést sem szerveznek
számára, mert ő és a családtagjai
diszkréten, családon belül, saját
erőforrásaikat maximálisan kihasználva próbálják megoldani
a nehézségeiket. Azzal is teljes
mértékben tisztában vagyunk,
hogy ők ugyanúgy rászorulnának az önkormányzat segítségére, de neveltetésük, erkölcsi
értékrendjük miatt nem kérnek
támogatást, segélyt, inkább több
munkát vállalnak, lemondanak
bizonyos igényeikről.
Kérek mindenkit, hogy a következő hónapokban ne használják
fel István betegségét sem az önkormányzat elleni hangulatkeltésre, sem a közösség megosztására. Gondoljunk arra, hogy
István szívműtéten esett át, és
a gyógyulását nem feltétlenül
segíti, ha épp az ő állapota okán
keresnénk újabb ürügyet a településvezetés támadására.
Aki valóban támogatni akarja
a családot, ezután is megteheti,
mindenki megtalálja azt a módot, ami számára és a család
számára is megfelelő. Egyet ne
feledjünk: ha szívesen adjuk, valóban segítő szándékkal (akár
névtelenül), még ha pénzbeli
értéke kevesebb is, sokkal többet
ér, mintha magamutogatásként,
„erőfitogtatásként” tesszük. Az a
valódi segítség, ami szívből jön
és célba is ér!

Tóthné Stefán Éva
óvodapedagógus

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Lapzártáig még nem ülésezett
a képviselő-testület, a legfontosabb önkormányzati híreket
itt tesszük közzé:
A háziorvosi álláshelyre nem
érkezett pályázat, a következő
testületi ülésen változatlan feltételekkel új pályázatot ír ki az
önkormányzat. A helyettesítő
háziorvos a jövőben változatlan rendelési időben fogadja a
betegeket. Továbbra is hetente
két alkalommal rendel a gyermekorvos a településen. Idén
is biztosítja az önkormányzat a
bárányhimlő és ROTA vírus elleni védőoltást az azt igénylőknek.
December végén és január elején
a nagy hidegre tekintettel több
mint 50 család részesült tűzifa
támogatásban, családonként kb.
1 m3 fát kaptak. Az önkormányzat a szociális tűzifát saját erőből
biztosította.
Erdélyi István
szívtranszplantált támogatása
A karácsony előtti ünnepségen
azzal a mondattal gyújtottam
meg az utolsó gyertyát az adventi koszorún, hogy remélem,
új szívvel, újult erővel kezdjük
az új évet. Akkor még nem sejtettem, hogy ez a mondat hamarosan valóra válik. Az egyik
szabadegyházi fiatalember esetében ez szó szerint teljesült.
Az országos médiában és a közösségi oldalakon már bizonyára többen értesültek róla, hogy
Erdélyi István szabadegyházi
lakos nemrégiben szívműtéten
esett át. A szívtranszplantációt
követően a család kötelessége, hogy a beteg hazaérkezése
előtt steril szobát alakítson ki, és
természetesen ott a tisztaságot
fenntartsa. Miután a család támogatása - vagy támogatásának
mértéke - körüli vita kiválóan
alkalmas az időközi választás
óta lecsillapodott közhangulat
ismételt felkorbácsolására, az
önkormányzat részéről a követ-

kezőkről tájékoztatom a lakosságot, tekintettel arra, hogy a
család támogatását közpénzből
biztosítjuk:
A steril szoba kialakítása a család kötelessége - és legfőképpen
a család érdeke. A családtagok
kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a steril
szoba kialakítását - anyagi és
szociális körülményeikre tekintettel - nem tudják megoldani.
Tisztában vagyunk vele, hogy
napjainkban egyre több család
kénytelen szembenézni gyógyítható vagy gyógyíthatatlan betegségekkel, balesetekkel, sajnos
egyre fiatalabb korban, amikor
az ember életkorából adódóan
általában még nem számít rá.
Gyakran a családfenntartó jövedelme esik ki a költségvetésből, a
betegség pedig többletkiadással
és jelentős pszichés terheléssel is
jár. Mindezekre a körülményekre az ember nem mindig tud
felkészülni, hiszen a napi megélhetés is gondot jelent, egyre
kevesebb a családok megtakarítása. A baleset bekövetkezésekor
vagy betegség megjelenésekor
a hozzátartozók igyekeznek
minden lehetőséget igénybe
venni, szűkebb családon belül
és rokonoktól, ismerősöktől.
Ismerek olyan családokat, akik
fiatal lányuk gyógykezeléséhez
pénzzé tették mindenüket, amit
lehetett, kisebbre cserélték lakásukat, autójukat, kölcsönt vettek
fel, sőt az édesanyának még a
munkahelyét is fel kellett adnia,
hogy lányát ápolja. Persze vannak, akik több évtizedes munka után sem tudnak mit pénzzé
tenni, és a rokonok, ismerősök
sem tudnak segíteni. Ebben az
esetben az önkormányzat - lehetőségeihez képest - anyagi
és egyéb segítséget nyújthat a
családnak. Hozzátéve azt, hogy
ilyenkor azzal is számolnia kell
az önkormányzatnak, hogy tá-

Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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ISKOLÁNK ÖKOISKOLA LETT

Az Ökoiskola program és hálózat már több
évtizede működik Magyarországon. Évente
kétszer teszik közzé a felhívást az Ökoiskola
cím elnyerésére. A cím azon nevelési-oktatási intézményeknek elismerése, amelyek intézményi keretek között átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatukban
foglalkoznak a környezettudatossággal, a
fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti
és egészségneveléssel.
› Honnan értesültetek a pályázatról, hogy
lehetett nevezni az ökoiskola címért?
Pálfyné Miklós Andrea: Már évek óta foglalkoztatott a gondolat, hogy ezeknek a feltételeknek a mi iskolánk is megfelel, de úgy
gondoltam, hogy ez a pályázat elsősorban a
biológia szakosok területe. Igazán Möszmer
tanár úr támogatta ezt a gondolatot lelkesen, de ő időközben munkahelyet váltott.
Augusztusban szólt egy ismerősöm, hogy
indul Székesfehérváron egy tanfolyam az
OFI szervezésében, melynek elvégzése egyik
feltétele a sikeres pályázatnak. A tanfolyamon hallottak nagy segítségemre voltak a
pályázat megírásában. A másik fontos dolog
volt, hogy iskolánk dolgozói is egyhangúlag
az elgondolás mellé álltak. Fontos számunkra, hogy a településünk önkormányzata is
támogatásáról biztosított minket. Ez nagy
segítség néhány vállalásunk megvalósításában.
› 2017 januártól vált iskolánk ökoiskolává.
Meddig tart ez a „kinevezés”?
Az Ökoiskola címre az elnyeréstől számítva
három évig jogosult intézményünk, és azután újra pályázni kell. Az oklevelet Buda-

pesten adták át decemberben ünnepélyes
keretek között.
› Milyen feltételeket kellett teremteni, milyen feladatokat kellett elvégezni ahhoz, hogy
ezt a címet elnyerjétek?
Sok kritériumnak kellett megfelelni, de
iskolánk ezeknek nagy részét már a korábbi években is teljesítette, hiszen eddig is
igyekeztünk ökoszemléletben végezni munkánkat. Így próbáljuk a gyerekeket környezettudatosan cselekvő emberekké nevelni.
Nemcsak a tanításunk során érvényesülnek
a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet
minden területén az iskola működtetésétől
kezdve a táborok szervezéséig. De fontos
számunkra a helyi környezeti értékek ápolása, a helyi közösség életében való minél
aktívabb részvétel. Épp ezért csatlakoztunk
olyan helyi programokhoz, illetve szerveztük
mi is, mint a Mobilitási Hét, vagy például
tavasszal szeretnénk részt venni a Te szedd!
települési akciójában.
› Az iskola teljes tanári karára ró ez plusz
feladatokat, egyáltalán mennyivel több munka hárul így rátok, iskolátokra? Miket kell a
jövőben még teljesítenetek?
Igazából sok plusz feladatot az eddig is meglevők mellé nem kellett vállalnunk, csak
kicsit máshogyan kell szerveznünk. Éves
ökoiskolai munkatervet állítottunk össze,
melynek megvalósításában minden diák
és pedagógus részt vett. A munkatervben
minden osztálynak van valamilyen feladata,
és az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
ezeket nagyon lelkesen el is végzik. Egy kis
ízelítő az eddig megvalósult, illetve a még
előttünk álló projektekből:
- Mobilitási Hét: a fenntartható közlekedés
népszerűsítése
- Állati hét: állataink védelme, gondozása
- papírgyűjtés
- Az osztály fája: egy kiválasztott fa fejlődésének, évszakonkénti változásának
megfigyelése

DECEMBERBEN TÖRTÉNT
DIÁKJAINKKAL
Mikulás
A gyerekek nagy örömére december 6-án
délelőtt az iskolásokhoz is megérkezett a mikulás. S mivel télapó szerint nálunk csupa jó
gyerek tanul, így senki sem kapott virgácsot,
csak sok-sok édességet. Köszönjük mikulás!

Köszönet Bolláné Gódány Erika néninek és
a 3. osztályosoknak is az aranyos műsorért,
mellyel társaikat lepték meg a Nagy László
Művelődési Házban!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

- Fenntarthatóság-környezettudatosság
témahete
- Happy hét: a vízfogyasztás népszerűsítése
- Ki a tanteremből! nap – ezen a napon a
szabadban tanulunk
- Ökotábor
- Túrák
- Téli madárvédelem
- Játszóház újrahasznosított anyagok felhasználásával
- Egészségvédelmi nap
- Gergely járás: mivel a hagyományok őrzése is szerepel a programunkban, így idén
újra megszervezzük a gyerekekkel a Gergely
járást
S ez még nem minden, hiszen még számtalan ötlet van a tarsolyunkban.
Ez a tanév számunkra is egy kicsit a tapasztalatszerzés éve. Júniusban összeülünk, és a
gyerekek véleményét is kikérve, megbeszéljük, hogy mely programok voltak sikeresek,
miben kellene megújulnunk, változtatnunk.
Fontos, hogy a tanulóink is aktívan részt
vegyenek a döntéseinkben, így az ő véleményüket is ki fogjuk kérni, figyelembe ves�szük a jövő évi munkaterv összeállításánál
a javaslataikat.

Gratulálunk az elnyert címhez, valamint
további sok sikert kívánunk ezekhez a programokhoz. Reméljük, mi is minél több eseményen jelen tudunk lenni és beszámolhatunk róla itt, az újság hasábjaiban, illetve a
Szabad1 Tv-ben is.
Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
Madáretetés
A téli etetés fontos a környezetünkben élő
madarak számára, hogy könnyebben átvészeljék a hideg hónapokat. A madarak védelme érdekében a 4. osztályosok Sándor bácsi
segítségével december elején kihelyezték az
iskola területén a madáretetőket. Az etetők
egy részét a nagyobbak készítették technika
órákon, de volt, aki otthonról hozott. Reméljük, hogy a madarak hamar felfedezik az új
etetőket, melyeket a gyerekek egész télen
folyamatosan töltenek. Reméljük, hogy sok
szép madarat figyelhetünk majd meg.

Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Kirándulás a Mikulásházba
Az első osztályosok Nagykarácsonyban jártak a Mikulás házában, ahol személyesen
találkoztak a Mikulással és manóival. Rajzokkal, verssel és dallal készültek neki, aki
ajándékcsomaggal kedveskedett a gyerekeknek. A házikó udvarában kipróbálhatták a
szalmából készült labirintust, megcsodálhatták a Mikulás rénszarvasait és simogathattak
kisállatokat is a gyerekek. Ellátogattunk a
közelben lévő játszóházba is, ahol játszhattak, ugrálhattak kedvükre.
A Mikulás pedig azt üzeni, hogy a messzelátó-távcsövével egész évben figyel minden
gyereket!

Bolló Brigitta

Tollaslabda verseny
December 10-én hét tanulónk vett részt
Csákváron az Asztalitenisz Diákolimpia
megyei döntőjén. Az alsósok között Druhapolcsik János (4.a) ért el nagyszerű eredményt, hiszen korcsoportjában egyéniben
a III. helyen végzett. A III. korcsoportban
Kelemen Norbert és Bolla János 6. osztályos
tanulók képviselték iskolánkat, akik szintén
nagyszerűen helyt álltak az erős mezőnyben.
A IV. korcsoportban mind egyéniben, mind
csapatban volt indulónk. Csapatunk tagjai:
Bártfai Szabolcs, Fekete Milán és Sztupa
Máté 8. osztályos tanulók voltak. Ők három
győzelem után döntőt játszhattak a Tóparti
Gimnázium csapatával, és végül az ezüst
érmet szerezték meg. Egyéniben Fekete Milán a legjobb nyolc között végzett, Bártfai
Szabolcs pedig bronzérmet szerzett.
Kimagaslóak ezek az eredmények, hiszen
az új kiírás szerint már olyan tanulók is indulhatnak a diákolimpián, akik leigazolt
sportolók egy-egy szakosztálynál. Így a versenyeken rendkívül erős mezőny jön össze.
Gratulálunk az elért eredményekhez mind
a gyerekeknek, mind Rittler Gábor tanár
úrnak, aki felkészítette őket a versenyre.
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Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Karácsonyi ünnepség
Ahogy minden évben, így idén is két alkalommal adták elő gyerekeink karácsonyi műsorukat. Először a negyedik adventi vasárnapon a szülőknek, lakosoknak, mindenkinek,
aki eljött. Zsúfolásig meg is telt a művelődési
ház nagyterme, sőt többen ki is szorultak az
előtérbe. A 4. a. és b., valamint az 5. osztályosok szerepeltek. Nagyon tetszett mind a
gyerekeknek, mind a felnőtteknek. Többen
meg is hatódtak rajta. Rengeteg munkájuk
volt benne, sok-sok próba, gyakorlás, tanulás
előzte meg az előadást. Örülünk, hogy ilyen
sokan eljöttek megnézni a gyerekeket és
meghallgatni a tanárok műsorát. A pedagógusok is lelkesen készültek erre az estére,
hisz jó érzés a település közösségének örömet
szerezni és hozzájárulni az ünnepi hangulathoz. Köszönjük Németh Mihálynénak,
Bódás Mártának és Vigyikán Bélának, akik
betanították a műsort, és a gyerekeknek,
akik ilyen ügyesen előadták.

Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Iskola mézeskalácsból
Mi is csatlakoztunk a kezdeményezéshez
és elkészítettük iskolánkat mézeskalácsból.
Az eredményt a falukarácsonyon mindenki
megtekinthette a Nagy László Művelődési
Házban. Köszönjük Csicskovics Anikónak,
Hajdók Eszternek és Sántha Zoltánnak a
segítséget. Külön nagy-nagy köszönet Liebháber Györgynek! Az iskola épületének elkészítésében Kolonics Zsuzsanna Ibolya,
Zsótér Györgyi és jómagam vettünk részt.
Sok munka volt az épületek másának elkészítésében és egyik jobb lett, mint a másik.
Az eredmény magáért beszél. Jó látni, hogy
mennyien összefogtak, hogy együtt létrehozzanak valami szívet melengetőt.

Az iskola diákjai a téli szünetet megelőző
utolsó tanítási napon nézhették meg ezt a
produkciót, valamint mivel ismét vannak
citerásaink, ők is ekkor mutatták meg nekünk először, hogy milyen szépen szól a
hangszerük. Nagyon örültünk, hogy sokan
megtisztelték ünnepélyünket. A Hungrana
képviseletében Bertalan Zsuzsanna adta át
a pár hete meghirdetett rajzversenyük díjait.
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Iskolánk, mint a legtöbb rajzot beküldő iskola, egy kültéri
pingpongasztallal gazdagodott.
A legszebb rajzokat beküldő gyerekek is kaptak ajándékot.
Rollert kaptak:
Molnár Márk (2.a), Druhapolcsik Bálint (2.b), Sztupa Rafael(3.), Borsos Petra (4.a), Horgos
Dorina (6.b).
Pingpong készletet kaptak:
Badi Marcell (2.a), Bogdán Luca
(4.a),

Druhapolcsik Bence (5.).
Tollas készletet nyertek:
Kovács Blanka (1.), Veres Vivien
(2.b),
Pápai Ivett (4.a), Somogyi Dániel
(6.b).
Az iskolában a gyerekek az önkormányzat ajándékait is megkapták. Mindenki kapott könyvet, mandarint és szaloncukrot.
Köszönjük!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

ADVENTI HÉTVÉGÉK A NAGY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Második advent
Már hagyománnyá vált, hogy minden
évben advent valamennyi hétvégéjén a
falu lakóival közösen gyújtjuk meg az
aktuális gyertyát a koszorún. Minden
hétvégére jutott most is egy kis program,
műsor, amikor az emberek lelassíthattak,
hangolódhattak a közelgő ünnepekre.
Az első vasárnapról már előző lapszámunkban olvashattak, most nézzük mi is
várta a továbbiakban a művelődési házba
érkezőket. December 4-én Lászlóné Jóvári Lia és egyik kis ovisa gyújtotta meg
a második gyertyát, majd a Színházikó
Társulat mutatta be „Hull a hó, mesebeli
álom” című zenés, bábos meséjét. Roppant szórakoztató, kedves darab volt, melyet leginkább persze az ovisok élveztek,
de rajtuk kívül még nagyon sok csillogó
szempárt lehetett látni. A tapsvihar után
aztán következett a Kincsem Óvoda vegyes csoportjának a műsora, mely már
a karácsonyt idézte meg. Az idősebb, de
még a legfiatalabb gyerekek is bátran kiálltak a szülők és lakosok elé és hangosan
mondták el a jól betanult szöveget, vagy
éppen perdültek táncra, mintha azt a
koreográfiát már évek óta tudnák. Éppen
ezért a jól megérdemelt vastaps sem ma-

radt el az előadás végén, így mindenki jó
szívvel és persze teli hassal térhetett haza,
hisz ekkor sem maradt el a vendégvárás.
Forró tea és forralt bor mellett frissen
sült pogácsával és egyéb édes fornettivel
kedveskedtek a szervezők.
Csicskovics Anikó
II. Mikulás Gála
December 9-én, azaz már pénteken újra
program várt minden érdeklődőt, hiszen
idén már a második alkalom volt, hogy
megrendezték a Mikulás Gálát. 2015-ben
hagyományteremtő szándékkal indították hip-hoposaink és úgy néz ki sikerrel, hiszen 2016-ban is teltházzal zárult
a rendezvény. Felléptek balettosaink,
hastáncosaink, valamint az akrobatikus
rockisok és a Black Angels is, de vendégszereplők is voltak: a Feketék Fehéren
Székesfehérvárról érkezett, valamint
az iváncsai és százhalombattai B-Cool
Dance csoportok is megmutatták tudásukat. Este hét órától a besnyői Szironta
Csengettyűs Együttes adott karácsonyi
koncertet, majd az iskolások adták elő a
nagyközönségnek is mikulás műsorukat.
Csicskovics Anikó

Harmadik advent
Ezüstvasárnapon két program közül is
választhattunk. Helyben a református
egyházközség szervezésében kávéházzá
alakult át művelődési házunk nagyterme,
ahol minden érdeklődőt kávéval, teával,
kakaóval és finom süteményekkel vártak
a szervezők. A gyülekezet tagjai műsorral
is készültek, majd közösen gyújtották
meg a harmadik gyertyát, azaz a szeretet
lángját. Az estét pedig közös filmnézéssel
zárták.
A másik program pedig a falu határain
kívül volt, hiszen Gödöllőre utazhattunk
autóbuszos kirándulás keretében. Küldöttség ment ugyanis Gödöllőre, ahol a
Főtéren ünnepélyes keretek között vette át Egriné Ambrus Andrea, valamint
Bolla Bence és Pápai Ivett a Betlehemi
Lángot, mely előző nap érkezett Bécsből.
A Betlehemi Láng kezdeményezése épp
30 évvel ezelőtt indult el, Ausztriából,
amikor az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Azóta minden évben
advent kezdetén, a betlehemi Születés
Templomában ünnepélyesen meggyújtanak egy gyertyát, amit Bécsbe visznek, ott
ökumenikus istentiszteleten a környező
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országok cserkészei veszik át és viszik el
saját országukba.
A Betlehemi Láng elsősorban arra emlékeztet, hogy Isten egykor emberré lett, és
ma is közel van hozzánk, és szeret minket.
Ugyanakkor a láng béke hírnöke is, hiszen Betlehemben Jézus születésekor az
angyalok énekükben békességet kívántak
minden embernek. A láng tehát Isten szeretetének és békéjének üzenetét hordozza,
azzal, hogy azt eljuttatjuk községünkbe,
a körülöttünk élő közösségekhez, családokhoz és a jóakaratú emberekhez.
Csicskovics Anikó
Falukarácsony
December 18-án aztán az aranyvasárnapon ezt a lángot mindenki hazavihette
magával, valamint - többek között az alábbi szavak kíséretében - a falu koszorúján
a negyedik gyertyát is az említett szeretet
lángjával gyújtotta meg polgármesterünk,
Egriné Ambrus Andrea.
„Elérkezett advent negyedik vasárnapja,
amikor az adventi koszorún meggyújtjuk
az utolsó gyertyát is, aminek a jelentése:
Szeretet. Amikor a negyedik gyertya lángja is felragyog, eszünkbe juthat a napkeleti
bölcseket vezető csillag ragyogása. Ha
tehát már mind a négy gyertya ég, ez
azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony.
A mai vasárnapon, néhány nappal az
ünnep előtt, tisztázzuk szívünk szándékát! Mit várunk a karácsonytól? Mit
várunk az ünneptől? Nyugalmat, pihenést, szabadidőt a decemberi rohanás
és az egész évi munka után? Kellemes
érzéseket, amelyeket talán boldogságnak érzünk? Vagy talán a gyermekkori
élmények feléledését várjuk? Esetleg
megelégszünk néhány ajándékkal, amit
családtagjainktól kapunk? Mit várunk a
karácsonytól? Kit akarunk látni? Kivel
szeretnénk találkozni?
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Néhány nappal ezelőtt egy fővárosi rendezvényen, ahova önkormányzatunkat is
meghívták, az egyik előadó a következő
gondolatokkal köszöntött bennünket. Talán Önök közül is sokaknak ismerősek
lesznek ezek a gondolatok:
‘Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak,
mégis szeresd őket! Ha jót teszel,
megvádolnak, hogy önzés és hátsó
gondolat vezérli cselekedeteidet,
mégis tégy jót! Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket
szerzel, mégis érj célt! A jó, amit ma
teszel, holnap már feledésbe megy,
mégis tedd a jót! A becsületesség s
őszinteség sebezhetővé tesz, mégis
légy becsületes és nyílt! Amit évek
alatt felépítesz, lerombolhatják egy
nap alatt, mégis építs! Az embereknek szükségük van segítségedre, de
ha segítesz, támadás érhet, mégis
segíts! A legjobbat add a világnak,
amid csak van, s ha verést kapsz
cserébe, mégis a legjobbat add a
világnak, amid csak van!’
Igen, ezek Teréz anya szavai, és az egyik
kalkuttai gyermekotthon falán olvashatók. A gondolatai, amiket megfogalmazott, örök érvényű igazságok. Mondatok,
melyek ma is igazak, bölcs szemlélettel
kimondott szavak.”
A délután folyamán az udvaron karácsonyi vásár várt mindenkit, ahol apró ajándékokat, különleges sajtokat és mézeket
lehetett vásárolni, valamint az intézmény
aulájában Joóné Nemes Terézia festményei vártak új gazdára. Teca azonban nem
csak árulta műveit, hanem az ünnepség
végén meglepetéssel is készült. Szót kérve

átadta ugyanis Egriné Ambrus Andreának és Nagy Laci özvegyének, Mártának
azt a festményt, melyet kifejezetten a
Nagy László Művelődési Ház falára készített Nagyecről. Ők pedig meghatódva, de
boldogan fogadták el az arcképet, melyet
egy fénykép alapján festett meg a művésznő. Művelődési házunk vezetője, Tósoki
Erzsébet is megköszönte a felajánlást és
megígérte, hogy a lehető legjobb helyet
választja majd ki az ajándéknak.
Ezen a délutánon megnézhettük még az
általános iskolás gyerekek karácsonyi műsorát, valamint meghallgathattuk a tanári
kórust is, akiknek dalcsokra karácsonyi
dallamokból és versekből tevődött össze.
A nap folyamán mindenki megcsodálhatta mézeskalács kiállításunkat, melyről az
alábbiakban, külön cikkben olvashatnak.
Az este jó hangulatban, Márió karácsonyi
koncertjével zárult.
Köszönjük mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével az adventi hétvégék
programjait, valamint köszönet az önkormányzatnak és a szervezőknek, hogy
biztosították pénzüket, idejüket a minél
gördülékenyebb lebonyolításhoz.

Csicskovics Anikó
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SZABADEGYHÁZA MÉZESKALÁCSBÓL

November végén az adventi
időszakhoz közeledve kezdődött a mi történetünk, a mézeskaláccsal. Egy internetes cikk
olvasása kapcsán jött az ötlet,
hogy készítsük el Szabadegyháza közintézményeit mézeskalácsból , hiszen ha a megyében
valahol szép épületekkel büszkélkedhet egy település, akkor
az ami kis falunk (Szabadegyháza). Amikor a cikket olvastam, be kell vallanom Önöknek,
már láttam magam előtt az elkészült épületeket és innentől
aztán elindult egy megállíthatatlan ötletáradat, tervezgetés.
A gondolatomat megosztottam
kolléganőmmel, Csicskovics
Anikóval, akivel aztán közösen
gondoltuk tovább az elkészítéssel kapcsolatos kérdéseket.
Felkerestük polgármesterünket, Egriné Ambrus Andreát,
hogy alapanyaggal tudja-e az
önkormányzat támogatni ezt a
kezdeményezést. Miután zöld
utat kaptunk, megkerestük az
intézmények vezetőit, dolgozóit
is, akik lelkesen vállalták a feladatot, hogy saját munkahelyük
élethű mását elkészítik velünk
mézeskalácsból. A település két
templomának megformázását
pedig lelkes lakosok vállalták.
Ezt követően, nagyjából advent első hetében elkezdődtek
a munkálatok. Sántha Zoltán
segítségével elkészültek a sütéshez szükséges sablonok, kartonpapírból, ezzel is megkönnyítve a sütőcsapatok munkáját. A
sablonok mellé természetesen
mindenki megkapta a megfelelő
mennyiségű alapanyagot, ami az

adott épület elkészítéséhez szükséges, ezt ezúton is köszönjük az
önkormányzatnak. Receptet is
kaptunk Stefán Andrea sárosdi
lakostól, aki a korábbi években
már kipróbálta ezt a receptet, sőt
idén nekünk is sütött egy Télapó
szánt, amit dekorációként fel is
használtunk az épületek kiállításakor. Neki is nagy köszönet
mindenért!
Advent harmadik hetében kezdődött aztán a munka, minden
intézmény dolgozói sütni kezdtek, majd a ragasztás közösen
valósult meg a kiállítás előtti
napokban.
Az óvoda épületén Borbély-Györffy Brigitta és Magyar
Tiborné dolgoztak, miután kolleganőik Druhapolcsik Jánosné,
Holl Jánosné, Katona Anikó,
Ujcz Miklósné, Szabóné Somogyi Zsuzsa, Szamosi Józsefné,
Kenyér Istvánné és Lászlóné
Jóvári Lia összegyúrták és kisütötték a lapokat. Természetesen
a többi óvodai dolgozó is kivette
a részét a munkából, hiszen közben valakiknek a gyerekekre is
kellett vigyázni. :)
Az általános iskolát Kolonics
Zsuzsanna Ibolya, Zsótér Györgyi, Pálfyné Miklós Andrea és
Liebháber György, valamint
kisfia Bálint sütötték meg és
ragasztották össze. A rendelő épületén Czigányné Anikó,
Nochta Tamásné Éva, Szabóné
László Magdolna, Paksi Magdi,
Rábai Marika és Zétényi Margit dolgoztak. A polgármesteri
hivatal kicsi mását Szakmány
Szilvia, Szabó Gabriella, Horváthné Sellei Zsuzsanna, Szajkó

Attiláné Olga valamint Gódány
Zoltán valósították meg. A Nagy
László Művelődési Ház elkészítésében Kovács Réka, Tósoki Erzsébet, Csicskovics Anikó, Nagy
Jánosné Domán Éva, Kelemenné
Nagy Hajnalka és lánya Kitti,
valamint Druhapolcsik János
vettek részt. A templomokat
Mester Kitti kislányával Sugival és Takács Gizussal, valamint
Németh Mihályné Margit, Zámbó Marcsi és Joó Nemes Terike
készítették el.
Ezúton szeretnénk mindenkinek megköszönni a kitartó
munkát és a vidám pillanatokat,
amiket az együtt töltött idő alatt
éltünk át.
Mert vidám pillanatokból nem
volt hiány a munka során. Már
az elején is igazán mókás lehetett az utcáról azt látni, ahogy
lelkes segítőnk, próbál métereseket lépni egy-egy épület
falának tövében, közben pedig
elmélyülten számolt, vajon az
adott épület hogyan fog megállni. Nem volt egyszerű kiszámolni ezeket, de nemcsak a tervezés
volt nagy munka, hanem a sütés
is. Vidámságból egyik csapatnál
sem volt hiány, hiszen az épületek nagysága miatt elő kellett
venni a sütők kreativitását, ami
sokszor mosolyt csalt az arcokra.
Ahogy közeledett a karácsony, a
művelődési ház adott helyet az
összeragasztáshoz. Itt is voltak
vidám és feszült pillanatok is.
Egyik pillanatban nagy nevetésben tört ki a csapat, amikor
mókás feliratok készültek a tojáshabból, máskor pedig lélegzetvisszafojtva, remegő kézzel

került a helyére egy-egy tető.
Tényleg minden jó ötletre és
kreatív megoldásra szükség volt,
de ebből nem volt hiány és azt
gondolom, hogy végig nagyon
jól éreztük magunkat a munkálatok során.
Amikor pedig minden épület a
helyére került egy emberként
izgultunk, hogy az utolsó adventi vasárnapon, amikor mindenkinek megmutattuk több hét
munkáját, minden rendben legyen. Ez a néhány hét, de főleg
az utolsó napok igazán jó csapatépítésnek bizonyultak.
December 18-án, az utolsó adventi vasárnapon, aki benézett a
Művelődési Ház oldalsó termébe
egy pillanatra elállt a lélegzete,
hiszen a csodálatos épületek ott
álltak, apró mécsesekkel megvilágítva, karácsonyi hangulatban,
mézeskalács illatúan. Mögöttük
pedig az alkotás közben készült
fényképek tették még személyesebbé, kedvesebbé a kiállítást.
A nagyteremben közben felcsendültek a karácsonyi dalok,
minden nyugodt volt és ünnepi
ezekben a percekben. Aki részt
vett a karácsonyi ünnepségen,
azt gondolom, valami hasonlót
érzett a levegőben.
Az esemény után aztán rengeteg
elismerést kaptunk a lakosoktól,
nagy sikere volt a „mini” mézeskalács falunak. Köszönjük
az elismerő szavakat. Ha az idei
adventi időszakban is összefog a
lelkes csapat, talán legközelebb
is elkészülhet egy ilyen, vagy
akár még szebb „alkotás”. :)
Hajdók Eszter
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KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG A CSALÁD- ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL
éljen a szívünkben, hanem a hétköznapokon
is megmaradjon a fénye. Éljünk úgy, hogy
szeretettel viseltessünk embertársaink iránt,
hogy életünkben ne legyen helye a haragnak,
gyűlölködésnek.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
polgármester asszonynak, Egriné Ambrus
Andreának, az Önkormányzatnak, Gyuri
bácsinak, az önzetlen támogatónak és mindazoknak, akik az ünnepi időszakban segítő
kezet nyújtottak.

2016. december 21-én megtartotta az évek
során már hagyománnyá vált karácsonyi
ünnepségét a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat. Az ünnepségre 62 gyermek számára
adtunk át meghívót. Az Önkormányzat jóvoltából idén nemcsak a kiskorú gyerekek,
hanem szüleik is részt vehettek a rendezvényen, melyet a megszokottól eltérően a
Faház Vendéglőben tartottunk. A karácsonyi
díszben pompázó asztalokra Tóth Gyuri
bácsi főztje került. A bőséges karácsonyi
menü után a bendőkben azért még maradt
hely a frissensült fornettinek is. Az ünnepséget igazán meghitté varázsolta az Eleven
Társulat zenés műsora.
Idén Korondról, a testvértelepülésünkről
érkezett, kézzel készített bögrékkel és mézeskaláccsal ajándékoztuk meg a jelenlévő

gyermekeket.
Szívmelengető volt látni, ahogyan a gyerekek boldog, csillogó tekintettel csodálták a
helyiségben lévő karácsonyfát, és felszabadultan adták át magukat szüleikkel együtt
az ünnepi hangulatnak.
Mindezek mellett könnyebbé és gondtalanabbá válhatott a karácsony 32 család számára egy civil felajánlásnak köszönhetően.
A családok a felajánlott élelmiszercsomagot
2016. december 20-án vehették át a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat irodahelyiségében.
Mindannyiunknak kívánom, hogy a karácsony elmúltával se veszítsük el emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Figyeljünk arra, hogy a szeretet
lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején

„Csak haladsz csöndesen, gyönyörködve céltalanul, s egyszerre csak kilépsz az
Angyalok Tisztására. Nem is tudod, hogy
ez az, mivel az angyalokat nem láthatja
a szemed. Csak annyit látsz, csak annyit
érzel, hogy csodálatosan szép. És megállsz. És abban a pillanatban megnyílik
a szíved, és az angyalok észrevétlenül
melléd lépnek, egyenként, lábujjhegyen,
és belerakják kincseiket a szívedbe. A
legnagyobb kincseket, amiket ember számára megteremtett az Isten, a jóságot, a
szeretetet, és a békességet.”
(Wass Albert)

Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
családsegítő, intézményvezető helyettes

KARÁCSONY AZ EGYHÁZAKNÁL

Szenteste a református gyülekezetben
December 24-én, délután 14 órakor tartottuk karácsonyi ünnepi istentiszteletünket a
református templomban. Ezen alkalmon a
hittanos gyerekek szolgálatával örvendeztettük meg a családokat és a gyülekezet tagjait.
Az ünnepet nagy előkészület előzte meg. Az
előző években örömmel tapasztaltuk, hogy
egy-egy nagyobb ünnep alkalmával kicsinek

bizonyul templomunk befogadó képessége,
ezért ebben az évben egy technikai újítást
vezettünk be, a Szabad1 Tv munkatársa és
Gosztonyi Stella segítségével. A gyerekek
ünnepi szolgálatát a templom mindkét helyiségében kivetítő módszerrel egy időben
lehetett látni, így mindenki megnézhette és
hallhatta gyermekét. Ezúton is köszönjük a
segítséget!
Az alkalom elején felcsendültek az Ószövetségből a messiási próféciák és Mária hálaadó
éneke. Rövidesen útnak indultak a fenyőfák
az angyal segítségével, hogy köszöntsék Jézust. Az óvodás hittanosok jelenítették meg
a betlehemi történetet, ahol immáron földre
született a világ Megváltója, Akit a próféciák
megjövendöltek. A műsor végét egy tanítói
jellegű történettel zártuk. Karácsony éjszakáján az állatvilág is megérezte, hogy ez az éj

különleges. A legveszélyesebb, legravaszabb
állat is megváltozott, aki eddig félt, megnyugodott, békességre lelt. Az állatok is szerették
volna látni azt, akitől minden tisztábbá,
jóságosabbá vált. Hálájuk nem maradhatott el, közösen gondolkodtak azon, hogy
milyen ajándékot vigyenek a kis Jézusnak.
Végül énekszóban egy karácsonyi dicséretet
vittünk a betlehemi jászolban fekvő Isten
Fiához. Ha valakinek születésnapja van,
megajándékozzuk, hiszen ő az ünnepelt.
Elgondolkodtató, vajon mi milyen ajándékot
szántunk ezen Karácsonyon a Megváltónak?
Isten felénk nyújtott szeretetére nekünk mi
a válaszunk?
A gyerekek szolgálatát lelkészünk, Tverdota-Vass Edit Szeréna ünnepi áhítata követte.
A Szentírásból elhangzott a karácsonyi történet, mely visszautalt az óvodások szolgá-
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latára, melyben láthattuk, hogy Mária és
József számára nem volt hely Betlehemben,
így Máriának egy istállóban kellett megszülnie gyermekét. Nem idillikus kép Jézus
Krisztus testet öltése, számára sem volt hely
a teremtett világban.
Az ünnepi gondolatok és közös imádság
után következett az ajándékozás. Gyülekezetünk laikus vezetői és az ifi csoport tagjai
átadták a karácsonyi édesség csomagokat.
Ezúton köszönjük az egyik hittanos szülő sütemény felajánlását is. A gyermekek
örömére, egy ping-pong asztal is került a
karácsonyfa alá, a gyülekezet tagjainak felajánlásából.
Külön öröm volt számunkra, hogy ezen a
napon legátust köszönthettünk a gyülekezet
közösségében. Tóth Sebestyén Kecskemétről
érkezett hozzánk, aki első éves teológushallgató a budapesti Károli Gáspár Református
Egyetem Hittudományi Karán. Karácsony
másnapján Sebestyén igehirdetését hallhattuk, melyben újra megszólalt az öröm
üzenet: „Immánuel! Velünk az Isten!” Ez
az örömhír nemcsak Karácsonykor szól az
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emberhez, hanem az év minden napján.
Merjünk tehát bátran belekapaszkodni az
Isten jelenlétébe ez újesztendőben is!
Takács Gizella
diakónus
Szentmise a katolikus templomban
Szabadegyházán az idén este 10 órakor került sor a karácsonyi szentmisére, melyet a
tavalyi évhez hasonlóan Boga András kisegítő lelkipásztor tartott. 2014-ben, akkori
plébánosunk, Pámer Ottó atya hirdetett igét,
most azonban 2016. november végétől sok
éves lelkiismeretes szolgálat után nyugdíjba
vonult. December elsejétől ugyan új plébánosa van falunknak, Bozai Márton, de nem
kizárólag Szabadegyházát látja el.
Márton atya 1988. augusztus 6-án született
Székesfehérváron. A Ciszterci Szent István
Gimnáziumban érettségizett, majd 2 évig
mérnöknek készült a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Ekkor kapta meg Isten
hívását a papi hivatásra. Tanulmányai során 2014-től a székesfehérvári Vasútvidéki
Prohászka templomban, majd 2015-től Budakeszin volt diakónusi gyakorlaton. 2015.

június 24-én szentelték fel szintén Székesfehérváron. Ettől kezdve káplánként a belvárosi templomban szolgált, majd 2016-ban
Adony plébánosa lett. Későbbiekben az ő
körzetéhez került Rácalmás-Kulcs, Perkáta,
Zichyújfalu, valamint a mi kis községünk,
Szabadegyháza is.

játszmát pedig mind győzelemmel zárták.
Bolla János, a 13-asok edzője néhány atyai
jó tanáccsal látta el „gyermekeit”. Kihangsúlyozta, hogy komoly edzések és főként alázat
nélkül nem lehetne ilyen szép eredményeket
elérni. Tizenhat mérkőzésből csupán egy
vereség volt, amikor hét fővel tudtak csak
elutazni Sárbogárdra, a többi alkalom mind
győzelemmel zárult. Volt, hogy kapott gól
nélkül!
A sok szép eredményért pedig az este végén
minden gyerek kapott névre szóló oklevelet
- olyat, melyet évközben a BOZSIK mec�csek szervezői csupán egy-egy gyermeknek
adnak alkalmanként -, valamint a közelgő
ünnep révén egy-egy mikuláscsomagot is
hazavihetett mindenki.
Gratulálunk az eredményekhez és további
sok sikert a csapatoknak, akiknek télen sincs
megállás, hiszen teremben folytatják tovább
az edzéseket, mérkőzéseket.
Csicskovics Anikó

Videoton Baráti kör és Bodajk csapatival
szemben. U13 -as csapatunk sajnos három
vereséggel zárta a napot ugyanezen egyesületek korosztályos csapataival szemben.
Január 14-én mi rendeztük meg ennek
a tornának a visszavágóját a sárosdi tornateremben, ahol mindkét korosztályos
csapatunk egy győzelmet és két vereséget
számlálhatott.
Január 15-én kezdődött a téli átigazolási
szezon, mely tart egészen február 15-ig,
ezért felnőtt csapatunk sem tétlenkedhet.
Január 16-án elkezdték a felkészülést heti
három edzéssel és edzőmérkőzésekkel a
várhatóan hasonló jó szereplés érdekében
mint ősszel.
Ennek eléréséért téli műfüves bajnokságban vesznek részt, melynek mérkőzései a
következők:
2017.01.28. (szombat), 15:00:
Szabadegyháza - Soponya
2017.02.05. (vasárnap), 15:00:
Szabadegyháza - Kőszárhegy
2017.02.12. (vasárnap), 17:00:
Aba-Sárvíz - Szabadegyháza
2017.02.18-19. (szombat vagy vasárnap):
Helyosztó
Helyszín: Székesfehérvár, Főnix Park
HAJRÁ KINIZSI!
ifj. Gódány Zoltán
elnök, Kinizsi SC

Reméljük, a jövőben lesz rá lehetőség, hogy
falunk is sorra kerüljön egy-egy szentmise
alkalmával, hogy meghallgassuk az ő karácsonyi istentiszteletét is.
Csicskovics Anikó

A KINIZSI SC HÍREI
December 3-án tartott a Kinizsi SC legifjabb
focistáinak évzárót. Finom vacsorával látták
vendégül a BOZSIK programban résztvevő
gyerekeket és szüleiket. A rendezvény elején
ifj. Gódány Zoltán a sportkör elnöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy
nagyon hálás a szülőknek azért, amit hétről
hétre tesznek gyermekeikért. Lelkiismeretesen hordják edzésre őket, valamint a
mérkőzéseken is rendre ott vannak. Az ő
támogatásuk, valamint pozitív hozzáállásuk
nélkül nem tartanának ott a gyerekek, ahol
most tartanak.
Az este folyamán szót kaptak még az edzők,
így Horváth Ferenc is, aki néhány percben
összefoglalta az évet. Örömteli hír, hisz a jó
játékot bizonyítja, hogy Szaniszló Mihályt
és testvérét Olivért eligazolta a Főnix, valamint Korponai Ábel a Videotonnál folytatja
labdarúgó karrierjét.
Az U7-nél még nagy eredményekről nem
lehet beszámolni, ott a labdához szoktatáson
van a hangsúly, de nagyon pozitív, hogy ők
is egyre többen vannak.
A kilenc évesek már szép eredményeket
értek el. A 12 mérkőzésből mindössze egy
vereséget szenvedtek. Edzőjük, Szaniszló
Mihály méltán lehet tehát büszke mindkét
korosztályra.
Az U11 is hasonló sikereket ért el: egy döntetlen és egy vereség van mögöttük, a többi

A tél beköszöntével két legkisebb korosztályunk az U7 és U9 a sárosdi tornateremben
hetente egy alkalommal készül a tavaszi
folytatásra míg a két nagyobb korosztályunk,
az U11 és U13 teremtornával készül a szezonra. Az egyik teremtornát decemberben
bonyolították le Seregélyesen. Ezen U11-es
csapatunk egy vereség és két győzelemmel
szerepelt ellenfeleik: Dunafém-Maroshegy,

Szabad 1 Lap
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A 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
16:00- 17:30 Hastánc – Csabi /két hetente/ 18:00-20:00 Vadon Nőtt Gyöngyvirág
18:00-19:00 Step aerobic
Dalkör
18:00-20:00 Gymstick
Szerda:
15:00-16:00 Okosító torna
Péntek:
16:00-17:00 Ovis angol
14:30-16:30 Néptánc
18:00-20:00 Kempo
16:00- 18:00 Akrobatikus rock and roll
és Hip-Hop
Csütörtök:
18:00-20:00 Kempo
16:30- 18:00 Nyugdíjas klub /két hetente/

CIVIL ÖSSZEFOGÁS HIRDETMÉNYE

FOGJUNK ÖSSZE
ISTVÁNÉRT!

24 éves fiatalember, aki szív
transzplantáción esett át 2016.
december 20-án, újszíves.

Segítsünk együtt!
Segítsünk, hogy ebben a helyzetben az anyagi nehézségek ne emésszék fel a család életét!
Kérem, akinek lehetősége van rá és szeretne,
könnyítse meg István számára a sikeres
műtét utáni rehabilitációs időszakot!
Várjuk magánszemélyek, cégek, vállalkozások
adományait az alábbi számlaszámra!
(Az alapítvány közhasznú, így a vállalkozások
számára igazolást tud kiállítani a befizetett
adományról, a honlapon adománylevél
kérő funkció üzemel.)
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves barátait
a Nagy László Művelődési Ház Galériájába
NEMES TERÉZIA

Aranyokleveles festőművész
2000 "Speciál Method Version" festőmestere

2017. február 10-én 15.30 órakor nyíló,

„Születésnapi tárlatom”
című kiállítására.
A vendégeket köszönti:
POCSAI JÚLIA
galériavezető.
A tárlatot megnyitja:
SIMON M. VERONIKA
Cserhát-Munkácsy és Holló László díjas
KUNST MEISTER festőművész
A megnyitó műsorában közreműködnek:
Lencsés Júlia, aranydiplomás festőművész
és Enyedi Béla, Krúdy-díjas daltulajdonos.

A tárlat megtekinthető: 2017. március 6-áig
(Az intézmény nyitvatartási idejében.)
Nagy László Művelődési Ház
Szabadegyháza, Szabadság tér 18.
(30/304-5349)

Karuna Életmód-váltó Alapítvány
OTP Bank:

11704007-20241797

IBAN:
HU89 1170 4007 2024 1797 0000 0000
SWIFT kód:

OTPVHUHB

Kérjük utalás esetén, a közlemény
rovatba feltétlenül írják be:

„Erdélyi István részére”!

Hálás köszönettel a család nevében is!
Összefogás Erdélyi István gyógyulásának segítésére elnevezésű
civil szerveződés

KEDVES
KÖNYVBARÁTOK!
Örömmel értesítjük, hogy

2017. február 13-tól
újra szeretettel várunk a könyvtárba
minden könyvolvasó barátunkat,

hétköznap 11.00-18.00 óráig
Tósoki Erzsébet
igazgató,
Nagy László Művelődési Ház

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
509-560, 509-561,

Mellékek: 11 (Titkárság), 12 (Pénzügy), 14
(Jegyző), 15 (Pénztár), 16 (Igazgatás), 17 (Adóügy)

06-30/638-4248, 06-30/788-81-53
(jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
igazgatas@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
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu
Falugazdász:
Aliquander Erika 70/489-3875
Hétfő: 13.00-16.00 (Művelődési Ház)
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. Yaghi Rida
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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2017. január 28-29.
Dr. Zámbó Csilla
Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.
06 30/287-46-52

Hétfő: 13.00-15.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Kedd: 11.00-13.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Szerda: 13.00-13.30:
csecsemő- és gyermektanácsadás
13.30-14.00: várandós tanácsadás
14.00-15.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Csütörtök: 11.00-13.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Péntek: páros héten: 13.00-15.00
rendelés Sárosdi u. 5.
páratlan héten: 10.00-12.00
rendelés Sárosdi u. 5.
Az ipartelepről minden nap a rendelési idő
előtt negyedórával az önkormányzati kisbusz
behozza a betegeket, majd természetesen
vissza is viszi (a lakótelepi buszmegállóból és
a 62-es út melletti buszmegállóból).
Gyermekorvos: Dr. Horváth Tibor
Kedd: 8.00-9.00
iskola-egészségügyi vizsgálat
9.00-10.00 gyermekorvosi rendelés
Csütörtök: 13.00-15.00
gyermekorvosi rendelés
Fogorvosi rendelő: Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Hétfő: 8.00-11.00
Kedd: 14.00-19.00
Csütörtök: 13.30-15.30
Fogorvosi röntgen:
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com

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
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"Aztán, hogy köztetek megálltam,
bennetek magamra találtam.
most rátalálhattok ti bennem
arra, miért útnak eredtem."

A Nagy László Művelődési Ház
(Szabadegyháza, Szabadság tér 18.)

Ez itt az én falum
címmel

pályázatot hirdet
Szabadegyházához kötődő (itt lakik, itt élt, itt dolgozik, tanul) alkotóművészek,
amatőr alkotók és gyűjtők részére. A pályázaton nyert alkotásokból
kiállítást rendezünk

2017. március 11-én
A kiállításra jelentkezni lehet 2017. március 4-ig.
Szeretettel várunk minden kedves alkotót és gyűjtőt!

Érdeklődni lehet:
Tel.: 30/304-5349
Személyesen: Nagy László Művelődési Ház
Hétköznap: 08.00 - 18.00 óráig

