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VII. évfolyam

ÚJABB BIOMASSZA ERŐMŰ ALAPKÖVÉT
TETTÉK LE FALUNKBAN

Fotó: F. M.
Európa legnagyobb kukorica-feldolgozója folyamatos
fejlesztéssel, technológiai korszerűsítéssel magasabban feldolgozott termékek előállítására
képes. Ez egybevág a kormány
és az agrártárca elképzeléseivel is: célunk, hogy egészséges, biztonságos, természetes,
GMO mentes, versenyképes
terméket állítson elő a hazai

élelmiszerágazat – fogalmazott
a földművelésügyi miniszter a
szabadegyházai Hungrana Kft.
újabb biomassza erőművének
alapkőletételén.
A szakmai konferenciával egybekötött ünnepélyes alapkőletételen Fazekas Sándor hangsúlyozta: a vállalat hosszú távra
tervez, ezt bizonyítják az évről
évre megvalósított fejlesztések.

Hozzátette: a fejlődés mellett
fontos számukra a környezet
védelme is, hiszen csak magyar,
GMO mentes alapanyagot használnak, bioetanolt állítanak elő
a gépjárművek számára, és a
2012-ben átadott biomasszakazánt is bővítik.
A miniszter elmondta, hogy a
Hungrana a meglévő biomassza
erőművében évente 60 ezer ton-

na szalmát és 12-15 ezer tonna
napraforgóhéj pelletet éget el,
amivel a gőz- és hőigényének
kétharmadát fedezi. A most induló, másfél milliárd forintos
beruházással a cég a termeléshez használt teljes gőz- és hőigényét száz százalékban maga
fogja fedezni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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ÚJABB BIOMASSZA ERŐMŰ ALAPKÖVÉT
TETTÉK LE FALUNKBAN (Folytatás a címoldalról.)
Fazekas Sándor kiemelte, hogy a Hungrana
az 1990-es években még naponta 400 tonnás
kukorica-feldolgozási kapacitással rendelkezett, mára napi 3500 tonnára növelték
teljesítményüket. Piaci pozíciójuk folyamatosan erősödik, Európa legjelentősebb
kukorica feldolgozói, miközben több mint
száz éve meghatározó szereplői a magyar
élelmiszeriparnak. A tárcavezető beszélt
arról is, hogy a cég - a kormány elképzeléseivel összhangban - magasabb szinten
feldolgozott, versenyképes, jó minőségű
élelmiszer-alapanyagokat állít elő. A feldolgozottsági szint növeléséhez fejlesztések
kellenek, amit a kormány uniós források
felhasználásával, a GINOP és ÉLIP pályázatok keretében támogat - mondta.
Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója a „Kukorica - a jelen és jövő aranya?”

címmel rendezett szakmai konferencián tartott előadásában rámutatott, hogy az országban minden negyedik hektáron kukoricát
vetnek, miközben minden második tonnát
feldolgozás nélkül exportálják. Megemlítette, hogy a kukorica sokáig takarmánynövény
volt, pedig a keményítőt kivonva kiváló fehérjekoncentrátum, nem mellékesen pedig
kiváltható vele a GMO-gyanús, importált
szója. Szólt arról is, hogy a kukoricából az
élelmiszeripar számára cukrokat, keményítőt, alkoholt állítanak elő. A cégvezető
közölte, hogy az elmúlt 10 évben 225 millió
euró beruházást hajtottak végre, jelenleg
1,15 millió tonna kukoricát dolgoznak fel.
Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója kijelentette, hogy a Hungrana legújabb
beruházása ráirányítja a figyelmet a nem

élelmiszercélú mezőgazdaság jelentőségére, létjogosultságára, amelyre szükség van
Magyarországon. Mint mondta, hazánkban
4,5 millió hektáros területen folytatható
szántóföldi növénytermesztés, amelyen
mintegy 18-20 millió ember számára képesek élelmiszert és alapanyagokat előállítani.
Jelezte, hogy a kertészeti és állattenyésztési
ágazat, valamint az öntözés fejlesztésével
ebben előre lehet lépni, akár 25-30 millió
ember kiszolgálása is lehetséges. Közölte:
600-800 ezer hektáron a környezet nem kedvez a hagyományos élelmiszer-alapanyagok
előállításának, oda alternatívák kellenek,
mint például a tervezetten energetikai célú
hasznosításra szánt növények termesztése.
forrás: kormany.hu

TESTÜLETI ÜLÉS MÁRCIUSBAN
Március elején ülésezett a testület. Az első
és legfontosabb napirendi pont a 2017. évi
költségvetési rendelet elfogadása volt. A hatályos jogszabályoknak megfelelően február
15-éig beterjesztésre került a költségvetési
rendelet tervezet. Február 14-én a képviselő-testület alapos és részletes tájékoztatást kapott Nagy András Botond jegyzőtől,
illetve Borza András pénzügyi vezetőtől a
költségvetés számairól. A rendelettervezetet megtárgyalta a pénzügyi bizottság is, a
képviselő-testület tagjaival kibővített ülésén.
Borza András pénzügyi vezető elmondta,
hogy a korábbi ülésen részletesen minden
sort végigbeszéltünk, hogy melyik szám
mit takar. Erre azért volt szükség, mert az
előző évekhez képest más szerkezetben
készült a költségvetés, más a struktúrája.
Az akkori beterjesztéshez képest a polgármester javaslatára átterveztük a személyi
juttatásokat és azok járulékait is. A főösszeg
nem változott, a tartalék terhére tudtunk
módosításokat átvezetni. A Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában a múltkor
pontos összeg még nem állt rendelkezésre.
Időközben megérkezett a pontos 2017. évi
tervezet, ez alapján mi pontosítani tudtuk a
mi költségvetésünkben, hogy mennyi pénzt
tudunk átadni a Központ részére a 2017.
évben a működés támogatására. Ez az összeg
4,5 millió forinttal több, mint amit eredetileg terveztünk, így ismételten módosult a

költségvetésünk szintén a tartalék terhére.
Megkaptuk a Magyar Államkincstártól a
szolidaritási hozzájárulás könyveléstechnikai lépéseit, ebből kiderült, hogy nem a
dologi kiadások, hanem az átadott pénzeszközök között kell tervezni és könyvelni
ezt a hozzájárulást a Magyar Állam részére.
Ezért ez az összeg átkerült a dologi kiadások sorról az átadott pénzeszközök sorra.
A beterjesztéshez képest a civil szervezetek
támogatása, illetve a partnertelepülési kapcsolatok és reprezentációs kiadások között
történt átcsoportosítás. Mind a két soron 2020 millió forintot tervezünk az idei évben.
Ezek az összegek keretösszegek.
Összefoglalva, a költségvetési főösszeg
1.252.371.000,- Ft maradt, a tartalék összege
nőtt 293.910.000,- Ft-ra a beterjesztéshez
képest.
A Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a
képviselő-testület név szerinti szavazással
egyhangúlag elfogadta az önkormányzat
2017. évi költségvetését.
Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag módosította a lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló
12/2013. (XI.14.) önkormányzati rendeletét. Korábban több ülésen szó volt róla,
hogy szeretnénk kibővíteni a támogatási
formákat, több jogcímen lehetne igénybe
venni a támogatást. A jövőben nemcsak

nyílászárócserére és hőszigetelésre, hanem
tetőfelújításra és kazáncserére, napelemes
korszerűsítésre is lehet igényelni a támogatást. A támogatás összege nem változott, a
beruházás 50%-a, legfeljebb 600 ezer forint.
Remélhetőleg egyre többen igénybe tudják
ezt venni.
Ezután lakásépítési, energetikai támogatás
iránti kérelmek elbírálása következett. Lakásépítés támogatás iránti kérelmet nyújtott
be Szilágyi Zsanett, az Ady E. u. 7. szám
alatti ingatlan építéséhez. 600.000,- Ft vissza
nem térítendő támogatást kért, miután a
feltételeknek megfelelt, a képviselő-testület
egyhangúlag megállapította a támogatást.
Energiatakarékos korszerűsítési támogatás
igénylésére támogatási kérelmet nyújtottak
be kérelmet Erdélyi Zita és Bende István
Than K. utcai lakosok. A kérelmezők a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek, a
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt
összeg 659.645,- Ft, így a rendelet alapján a
megítélt támogatás: 329.825,- Ft.
Energiatakarékos korszerűsítés támogatás
iránti kérelmet nyújtott be Szőnyi László
Than Károly utcai lakos. A korszerűsítésre
fordított számlákkal igazolt összeg 993.200,Ft, így a rendelet alapján a megállapított
támogatás 496.600,- Ft.
Energetikai lakáskorszerűsítési támogatásra kérelmet nyújtott be Léstár Mihályné
Than K. utcai lakos. A kérelmező a ren-

Szabad 1 Lap
deletben foglalt feltételeknek megfelel, a
korszerűsítésre fordított számlákkal igazolt
összeg 190.500,- Ft. A 2014. évben a Than
Károly u. 9. szám alatti 16 lakásos társasház
5.744.345,- Ft összeget kapott külső hőszigetelésre az önkormányzattól. A nyílászárók
akkor kimaradtak a fejlesztésből, ezért annak
idején úgy határozott a testület, hogy az
egy lakásra jutó támogatás – a maximális
600.000,- Ft és a már ráfordított 359.021,- Ft
- különbségéig, tehát 240.000,- Ft összegig
terjedhet. Ez alapján a kérelmező jogosult a
95.250,- Ft összegű támogatásra.
Lakásépítési támogatás igénylésére támogatási kérelmet nyújtottak be Paksi István
és Paksi Renáta Kossuth utcai lakosok az
Arany J. utcai családi házuk építéséhez. Az
igényelt támogatás 600.000,- Ft vissza nem
térítendő támogatás és 600.000,- Ft kamatmentes kölcsön. Mivel még csak az alap készült el, a testület elvi döntést hozott, hogy
ha a szerkezetkész állapotot elérik, akkor a
teljes támogatási összeget megkaphatják.
A képviselő-testület ezután elfogadta az
Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről, valamint az
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2016.
évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Döntött a testület a Medicopter Alapítvány
támogatásáról 100.000,- Ft támogatást állapított meg. Ugyancsak 100.000,- Ft-tal
támogatta a testület az Országos Mentőszolgálat Alapítványt.
A Kincsem Óvoda vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz mint fenntartóhoz,
hogy járuljon hozzá a zárva tartáshoz a nyári
időszakban augusztus 5-étől augusztus 31éig a karbantartási festési munkálatok elvégzése miatt. A képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a Kincsem Óvoda zárva tartásáról
szóló határozatot.
Ezután - képviselői javaslatra - módosította
a testület a társadalmi szervezetek támogatására a pályázat benyújtásának határidejét,
április 30-ára. Több kérelem érkezett már,
de várható még néhány pályázat.
A bejelentések között a polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés között
végzett tevékenységről, valamint az aktuális
kérdésekről.
- Közfoglalkoztatás. Február 28-án lejárt 33
fő szerződése, várhatóan 13-án jön a következő turnus. 33 helyett azonban csak 11 főt
kapunk, március 13-ától november 30-áig 6
főt, február 28-áig 5 főt alkalmazunk. Közülük 2 főt intézményi takarításra (orvosi
rendelő, művelődési ház, esetleg óvoda), a
többieket közterület takarítására. 85%-át
állja az állam, 15%-át kell nekünk finanszíroznunk. Meglátjuk, később kapunk-e még
létszámot, ha esetleg más települések nem

tudják feltölteni a létszámot. Megjegyzés:
szűk két hétben saját intézményi dolgozók
látták el a helyettesítést a takarítói munkakörben, természetesen a plusz munkáért
helyettesítési bért kapnak.
Közfoglalkoztatottakkal elkezdtük a festést,
meszelést a steril szoba után egy szolgálati
lakásban (ami jelenleg üres), a családsegítőnél. Terveztük az orvosi lakás kimeszelését,
de egyelőre várunk, hiszen ha hosszú időn
keresztül nem töltik be ezt az álláshelyet,
akkor felesleges előre munkát végezni. Igény
esetén pár hét alatt tisztasági meszelés végezhető, és a szükséges javításokat is meg lehet
csinálni. Sajnos a közfoglalkoztatott létszám
harmadolása átgondolásra készteti az egyéb
terveinket is, így pl. a kertészet beindításába milyen mélységig megyünk bele, hiszen
ennyi emberrel a közterületek, intézmények
tisztán tartása, egyéb karbantartási feladatok
is nehezen végezhetők el.
Itt kell megjegyezni, a nyár végétől január
végéig Tóth képviselő úr felajánlásának köszönhetően szervezte a közmunkások tevékenységét, a munka hatékonysága meg is
látszott a közterületeken. Köszönjük szépen
Tóth György képviselő úrnak a településünkért végzett munkáját.
Egyúttal bejelentem, hogy március 1-jétől főállásban - az év végén megüresedett
álláshelyre - alkalmazunk egy kvázi községgazdálkodási csoportvezetőt, Baranyai
Istvánt, akinek egyrészt a saját közterületi
dolgozóink, illetve a leendő közmunkások
is a keze alá tartoznak. Így ő teljes munkaidőben koordinálja, szervezi ezt a munkát,
és remélhetőleg ugyanolyan látványosan,
hatékonyan, mint azt Tóth Gyuri tette az
elmúlt hónapokban.
Ugyancsak közfoglalkoztatás, de a kulturális közfoglalkoztatás területe, hogy február
28-ával lejárt a kulturális közfoglalkoztatott
szerződése is, aki a művelődési házban dolgozott. Az ő bérét az állam fizette 100%-ban.
Egy főt kapunk továbbra is, remélhetőleg,
aki ismét egy évig végezheti ezt a munkát.
Lapzárta után érkezett a hír, hogy a kulturális
közfoglalkoztatás keretében 2 főt kapunk az
Országos Széchényi Könyvtár közreműködésével, ezen túl a Nemzeti Művelődési Intézet
szervezésében 1 személyt alkalmazhatunk
a művelődési ház keretében végzett tevékenységre. Így három fő bérét 100%-ban
az állam állja, a település közösségi életét
viszont remélhetőleg pozitívan befolyásolja
az ő munkájuk.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztőnek levelet küldött a polgármester. A lakossági fórumon és a munkaterület-átadáson elhangzottak alapján az önkormányzat bizonyos
feltételekkel járult hozzá a munkaterület
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átadásához. Mivel erre válasz még nem érkezett, egy levelet írtunk, hogy amennyiben
nem találunk közös megoldást a problémák
rendezésére, nem járul hozzá az önkormányzat a beruházás elkészülte után a műszaki
átadáshoz, hiszen nem látjuk garantáltnak
a biztonságos közlekedést, az elérhetőséget,
a buszközlekedést stb.
Néhány héttel ezelőtt elkészült a hivatal mögött a kameraoszlop, 12+2 méter magas,
aminek a teljes költsége 1 millió forint volt.
Ez a víztoronyról az átjátszást segíti, hogy a
kameraképek átjátszása jobb legyen. Egyidejűleg a korábbi kamerák felülvizsgálatát,
karbantartását és esetleges felújítását, bővítését is el kellene végezni.
A bölcsődei igényfelmérés folyik, április 15éig lehet jelezni az igényeket.
Decemberben tárgyalt róla a testület, hogy
a hivatal mögötti területen három ingatlantulajdonos szeretné a kerteket eladni.
Azóta mindhárman beleegyeztek, hogy a
felajánlott 250 Ft/m2 áron eladják a földet
az önkormányzatnak. Az egyik tulajdonossal
már aláírásra is került a szerződés, a másik
kettő a jövő héten kerül sorra.
Március 8-án, szerdán érkezik az orvosi
rendelőbe a fizikoterápiás készülék, ami
1,5 millió forintba került. Az új asszisztens
fogja kezelni, minden szabadegyházi lakos
ingyenesen igénybe veheti, természetesen
elsőbbséget élveznek azok, akiknek a kártyája a szabadegyházi rendelőben van leadva.
Március végén, a húsvét közeledtével - a
karácsonyi betlehemi hangulatot felidézve
- húsvéti figurákkal örvendeztetjük meg a
lakosokat, kicsiket-nagyokat egyaránt. De
mivel húsvéti játszóház is lesz az ünnep
környékén, nem a hivatal mellett, hanem a
művelődési háznál kerül felállításra a húsvéti
fészek. Olyan helyen, ahol kamera éjjel-nappal figyeli.
Az önkormányzatnak kötelező biztosítani a
hátrányos helyzetű gyerekeknek a szünidei
étkeztetést is. Miután hét gyerekről van szó
összesen, javaslom, hogy ne az iskolai konyhát működtessük a szünetben, hanem oldjuk
meg más módon. Az iskolai konyhának az
óvoda alá helyezésével megoldódik ez a kérdés is, akár a helyettesítés kérdése is, de most
még helyi vállalkozóval kellene megoldani,
hogy vállalja-e. Házhoz is kellene szállítani az
ételt, mert az iskolába nem mindig mentek
el érte. Így legalább nagyobb esély van rá,
hogy a gyerekekhez eljut az étel.
A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a
munkát, ahol szociális kérdésekről tárgyaltak
a képviselők.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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FÁKLYÁS FELVONULÁS MÁRCIUS 15-ÉN
A sikeres október 23-ai fáklyás felvonulás
után, idén március 15-ére is invitálták a
falu lakosságát, nem titkoltan, hagyományteremtő szándékkal.
Az ünnepség elején Jegesi Józsefre emlékeztünk meg, ugyanis napra pontosan egy
évvel ezelőtt avattuk fel az emléktáblát, mely
a szociális iroda előtt található. Jegesi József
ezen a napon, ebben a házban született 107
évvel ezelőtt, majd munkássága is falunkhoz
köthető. Józsi bácsi író, költő és újságíró is
volt, de hosszú ideig vezette falunk kultu-

rális életét is. Tiszteletére tehát koszorút
helyeztünk el a tábla előtt, majd nemzeti
színű fáklyákkal a kezünkben indultunk
útnak az István - Petőfi - Ady Endre utca
útvonalon a művelődési házig. Itt közös
énekléssel és Egriné Ambrus Andrea ünnepi
beszédével emlékeztünk meg a 169 évvel
ezelőtt történtekre. Az este zárásaként mécseseket helyeztünk el a kopjafa körül, ezzel
is tisztelegve a hősök emléke előtt.
Csicskovics Anikó

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Márciusi napsugár, melegszik már a határ...”
Régen kikelet havának vagy Böjtmás havának
nevezték. Már mi is nagyon vártuk érkezését az óvodában. Lelkesen figyeltük a napok
hosszabbodását, az öltözködés és az időjárás
kapcsolatát (vajon levehetjük-e a sapkát, sálat).
Vártuk, hogy Sándor, József, Benedek hozzák-e
már a meleget! Bár változékonynak bizonyult
az időjárás, egyre több időt töltöttünk a szabadban. Sétáink alkalmával megfigyeltük a
természet újjá születését, gyönyörködtünk a
bennünket körülvevő környezet egyre jobban
színesedő világában.
Március 12-én – Gergely napján – az iskolások
látogattak el hozzánk. Ehhez a jeles naphoz
fűződik a Gergely-járás hagyománya. Ekkor a
gyerekek verselve, énekelve végig járták a falut
és diákokat toboroztak az iskolába. Az ötödik
osztályosok ezt a hagyományt őrizve hívogatták nagycsoportos ovisainkat, az iskolába.
Pár nap múlva elérkezett március 15-e, a forradalom és szabadságharc ünnepe. Előző héten
már beszélgettünk a gyerekekkel a közelgő
ünnepről. Felelevenítettük a korábbi években
szerzett élményeket. Képeket nézegettünk Petőfiről, Kossuthról, Magyarországról, csatákról.
Ismerkedtünk a huszárok ruháival, jelképeivel. Beszélgettünk arról, hogy mi magyarok
vagyunk, Magyarországon élünk, magyar
nyelven beszélünk. Kis ünnepi munkáikkal
feldíszítettük a termeket. A megemlékezésre
ünnepi ruhában érkeztek gyerekek és felnőttek
egyaránt, ruhájukra kokárdát tűzve, így tisztelegve a hősök előtt. A lányok pártát, a fiúk
csákót viselve adták elő kis ünnepi műsorcsokrukat. A nagycsoportosok lelkesen szavalták
a Nemzeti dal és a Himnusz első versszakát.
Az ünnepség után minden csoport kitűzhette
az általa készített kis lobogókat, kokárdákat a
kopjafához.
Március 22-én a víz világnapját ünnepeltük.
Két héten keresztül központi témaként szerepelt óvodai életünkben a víz és annak fon-

tett ez az utazási forma. Büszkék voltunk a „kis
lurkókra”, hiszen idegen felnőttek társaságában
utazva, illendő módon viselkedtek. Az utazókat elbűvölték gyerekeink a viselkedésükkel,
közlékenységükkel, nyitottságukkal. Sok-sok
élménnyel gazdagodva, fáradtan, de vidáman
érkeztünk haza. A szülők féltő örömmel zárták
karjaik közé csemetéiket, épen, egészségesen.
Szilasy Lászlóné
óvodapedagógus
tossága. Beszélgettünk a víz körforgásáról,
földgömböt, térképet nézegettünk. Egy szőnyegen – különféle – kavicsokból, kagylókból,
kék színű anyagokból vízesést, folyót, tengert
varázsoltunk, amit minden nap bővítettünk,
benépesítettünk. A gyerekek tapasztalatokat
szereztek a víz felhasználhatóságáról, kísérleteket végeztek, ismerkedtek a halmazállapot
fogalmával. Ellátogattunk az iskolába is, ahol
a kagyló kiállításon élőben is megcsodálhatták
a kagylók, csigák sokszínűségét. Nagy élmény
volt számukra, hogy egy óriási kagylóból mindenki meghallhatta a „tenger zúgását”.

Március 29-én kirándulást szerveztünk Budapestre, a Tropicáriumba. Itt élőben is láthatták
a titokzatos vízi világ, csodás élőlényeit. Ámulatból ámulatba estek, lelkesedésük és érdeklődésük határtalan volt. Fokozta izgalmukat az
is, hogy Budapestre vonattal utaztunk, hiszen
volt, aki először utazott ezen a közlekedési eszközön. Nekünk felnőtteknek is élményt jelen-

Kedves Szülők!
A KINCSEM Óvodába a 2017/2018.
nevelési évre a beiratkozások ideje:
2017.május 10. (szerda)
08:00 órától 17:00 óráig
2017.május 11. (csütörtök)
08:00 órától 17:00 óráig
2017.május 12. (péntek)
08:00 órától 17:00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• orvosi igazolás,
• a gyermek bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló
okmány,
• a szülő személyi igazolványa,
• a szülő bejelentett lakcímét
(tartózkodási helyét) igazoló okmány.
Lehetőségünk van a 2,5 éves gyerekek
folyamatos felvételére is, ezért arra kérem a lehetőséggel élni kivánókat, hogy
a megadott időponban jöjjenek ők is
beiratkozni!
Köszönettel:
Lászlóné Jóvári Lia óvodavezető

Szabad 1 Lap
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A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Előadás egy hiányszakmáról
Március 1-jén délelőtt egy hiányszakma
népszerűsítése érdekében tartott előadást
iskolánkban a Telekom munkatársa. A program célja az volt, hogy a gyerekek kedvet
kapjanak az informatikához, s minél többen
jelentkezzenek a későbbiekben informatikai
képzési területre. Az informatika életünk
minden területét áthatja és egyre nagyobb
szerepet játszik benne. A képzett szakemberek iránt egyre nagyobb az igény. Európában több százezer, nálunk közel 25 ezer
informatikus hiányzik a munkaerőpiacról.
Jó lenne, ha több gyerek választaná ezt a
nagy fejlődés előtt álló szakmát.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Nemzetközi sikerek szkanderben
Február utolsó hétvégéjén Csehországban
rendezték meg a XIII. Junior Visegrad Grand
Prix 2017 nemzetközi szkander versenyt.
A megmérettetésen a visegrádi országok
legjobb 20 év alatti szkanderosai vesznek
részt. Horgos Dorina, iskolánk 6. osztályos
tanulója is a legjobbak közé tartozik, hiszen
ezen a versenyen súlycsoportjában mind
jobb, mind bal kézzel a 3. helyezést érte el.

Gratulálunk Dorina!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Arany Jánosra emlékezve
200 éve, 1817. március 2-án született egyik
legnagyobb költőnk, Arany János. Mi is
megemlékeztünk róla. Ezen a napon egész
délelőtt az aulában Arany János verseket
lehetett hallgatni, illetve a Toldit nézni is.
A gyerekek még a szünetekben is leültek a
kivetítő elé és hallgatták a verseket. A folyosón pedig a költő életéről volt egy interaktív
kiállítás, ami szintén nagy sikert aratott. Az
érdeklődők tablettel kezükben álltak sorba a
képek előtt és olvastak Arany János életéről.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

Táncos sikerek
Március első hétvégéjén Veszprémben rendezték meg a VI. Connector Nemzetközi
Táncfesztivált, melyen táncosaink mindig
nagyon jól szerepelnek. Most is sok jó minősítés született. Hastáncosaink a következő
eredményeket érték el:
➢ Karner Orsolya és Schlott Kimberli duó:
ezüst minősítés
➢ Karner Orsolya szólóban: bronz minősítés
➢ Varga Kitti, Tóth Vanessza és Dombrovszky
Detti szólóban: ezüst minősítés
➢ Ameerah csoport, melynek tagjai Csikós
Ketrin, Tóth Vanessza, Varga Kitti,
Karácsony Vivien, Dombrovszky Detti:
ezüst minősítés

Gratulálunk a gyerekeknek és Bozsoki Ankának, aki ilyen sikeresen felkészítette őket
a versenyre!
Szintén a VI. Connector Dance Nemzetközi Táncfesztiválon versenyeztek a B-Cool
táncosai. Két formációban is indultak, és
mindkettő nagyszerű eredményt ért el.
One Step formáció tagjai: Bartos Luca, Takács Kiara, Varga Alexandra, Veres Vivien
és Liebháber Bálint. Ők a sok induló között
a 3. helyezést érték el.
Black Dance tagjai: Kocsis Gréta, Mester
Napsugár, Penzer Dorka, Penzer Réka,
Vass Nóra és Varga Imre. Ők a 2. helyen
fejezték be a versenyt.
Reméljük, hogy ezek a szép eredmények
még több gyereknek hozzák meg a kedvet a
tánchoz, mely nem csupán remek időtöltés,
de testmozgásnak is rendkívül jó.

Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Ugyanezen a hétvégén Görgicze Léna és
Böhm Benjamin a Magyar Táncszövetség
leigazolt tagjaként Budapesten versenyeztek.
A területi verseny döntőjében a párosok között az előkelő 5. helyezést érték el. E tehetséges párosnak más kiemelkedő eredménye
is van: egy korábbi versenyükön utánpótlás
kategóriában 2. helyezettek voltak.

Gratulálunk a gyerekeknek és felkészítőiknek!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Kempo versenyzőink is remekeltek
Március 4-én Gyöngyösön a kemposokra
is izgalmas verseny várt. A IV. Mátra Kempo kupa országos megmérettetés volt, ahol
Szabó Szofi és Németh Szabolcs, a Sárosdi
Kempo SE színeiben remekeltek. Mindketten több versenyszámban is érmesek lettek.
Szofi három számban (Gi Földharc, C-Viadal, Formagyakorlat) indult, és mindegyikben bronzérmes lett. Szabolcs két 1.
(Önvédelem, Stop Semi Contact) és egy 2.
(C-Viadal) helyezéssel gyarapította érmeinek számát.

Gratulálunk mindkettőjüknek és edzőiknek is!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
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BOZSIK
Mányák Áronra is büszkék vagyunk, aki a
sárszentmiklósi Bozsik U7 rendezvényen kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Szép góljaiért és ügyes játékáért dicséretben részesült.

Gratulálunk!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Pénz7
Március 6. és 10. között Pénz7 volt, ami a
pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete.
Mi is csatlakoztunk különböző programokkal a témahéthez, melynek célja, hogy már
fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel
rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó
fogyasztó információkkal való támogatását,
a figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra.
Minden évfolyamon kiemelten foglalkoztak
ezen a héten a témával. Felsőben osztályfőnöki órákon interaktív foglalkozásokon
vettek részt a gyerekek a korszerű pénzkezeléssel kapcsolatban. De rajz - és kutatómunka
pályázat is volt „Kedvenc foglalkozásom”
témában. Alsóban is becsempészték az
órák keretei közé játékos formában, például: Gazdálkodj Okosan! játékkal tanultak
szórakozva.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Járási memória bajnokság
Március 8-án rendezték meg Pázmándon, a
Kempelen Farkas Általános Iskolában az I.
Járási Memória Bajnokságot. A versenyen a
Gárdonyi járás általános iskoláinak tanulói
vehettek részt. Először került megrendezésre
ez a verseny, bár a szervezők nem titkolt
célja, szeretnének hagyományt teremteni
ennek a fajta megmérettetésnek, ahol a jó
emlékezőképesség játszotta a fő szerepet.
A járási fordulót egy házi verseny előzte meg,
amely nagy érdeklődésre tartott számot iskolánkban. Ez a forduló több részfeladatból állt:
arcmemória, mechanikus memória (szavak
megjegyzése), értelmes memória (szókapcsolatok megjegyzése), hallott információk
megjegyzése és memóriakártya. Minden
korosztályból a 2-2 legtöbb pontot szerzett
tanuló jutott tovább a járási fordulóra, ők
képviselték iskolánkat.
3-4. osztályosok korcsoportja: Oláh Réka
(3. o.), Borsos Petra (4. o.)
5-6. osztályosok korcsoportja: Barkóczi Gina

(5. o.), Kovács Dzsennifer (5. o.)
7-8. osztályosok korcsoportja: Léstár Edda
Anna (7. o.), Kovács Krisztián (7. o.)
A döntőben, Pázmándon már csak memóriakártyás feladatok szerepeltek. A legnehezebb
dolguk a legnagyobbaknak volt, akik olyan
geometriai ábrákat tartalmazó kártyákkal
játszottak, amelyen a téri irányoknak, elhelyezkedésnek is szerepe volt a formák megjegyzésén túl. A játszmák egyenes kieséssel
zajlottak. LÉSTÁR EDDA ANNA minden
játszmát megnyerve 1. HELYEZÉST ért el
a 7-8. osztályos korcsoportban. KOVÁCS
KRISZTIÁN a 3. helyért játszott, s bár ezt
a csatát elvesztette, de így is a nagyszerű
4. HELYEZÉST érte el. BARKÓCZI GINA
csak az utolsó játszmát vesztette el, így a 2.
HELYET szerezte meg az 5-6. osztályosok
között. Dzsennifer, Réka és Petra is nagyszerűen teljesített, bizonyítva, hogy nem
véletlenül jutottak el erre a versenyre.

rült elérnie, aki kategóriájában a második
helyezést érte el.
Sajnos az idei évben, forráshiány miatt, az
országos szépíró versenyt nem tudták megrendezni Budapesten, pedig Zsolt számára
ez a szép eredmény azt jelentette volna, hogy
az országos megmérettetésben képviselhette
volna iskolánkat.

Gratulálunk minden tanulónknak, aki a
megyében vitte jó hírét a Szabadegyházi
Kossuth Lajos Általános Iskolának!
Kolonics Zsuzsanna
Kossuth-hét és március 15-ei ünnepség

Gratulálunk minden résztvevőnek!
Kolonics Zsuzsanna
Szépíró verseny
Március 9-én a szépíró verseny megyei fordulójában hat tanuló képviselte iskolánkat.
Az SNI TST és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány hatodik alkalommal hirdette
meg szépen író versenyét. Céljuk, mindenki
figyelmét felhívni a kézírás fontosságára,
valamint a tanulók sikerélményhez juttatása.
Az iskolai forduló megrendezése után, négy
kategóriában, a legszebben és legpontosabban másoló hat tanuló képviselte iskolánkat a
megyei versenyen, amelyet a Székesfehérvári
Bory Jenő Általános Iskolában rendeztek
meg, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye szervezésében.
A tanulók feladata kategóriánként más-más,
a koruknak megfelelő szöveg másolása volt.
A megye iskoláiból rengeteg kisdiák vesz
részt évről évre ezen a megmérettetésen. A
résztvevők emléklapot kaptak, és a szervezők egy kis uzsonnával is megvendégeltek
minket.
Megyei versenyre továbbjutott tanulóink:
1-2. osztály: Kovács József (2. o)
3-4. osztály: Szalai Tamás, Paragi Zsolt (3.
o.) és Borsos Petra (4. o.)
5-6. osztályosok: Rezi Dániel (6. o.)
7-8. osztály: Paksi Patrik (7. o.)
Minden tanuló nagyon ügyes volt, és a tőle
telhető legszebb, legpontosabb módon végezte feladatát.
A legjobb eredményt Paragi Zsoltnak sike-

A 7. osztályosok ünnepi műsorával ért véget
iskolánk névadójának hete, melyet március
6. és 14. között tartottunk. Idén is számos
izgalmas programot tartogatott diákjaink
számára az eseménysorozat.
Az alsó tagozatban meseversenyen, memóriajátékon, kézműves foglakozásokon,
ügyességi versenyen, játékos sportvetélkedőn gyűjthették a bankókat, tanulóink
egyénileg versenyeztek minden osztályban.
A legtöbb bankót gyűjtő első és második
helyezett részesülhet majd a jutalomkirándulásban.
A felső tagozatosok falmászásban, memóriaversenyen, kahoot bajnokságon mérhették
össze erejüket. Ezenkívül még természettudományi verseny, történelmi vetélkedő és
plakátkészítés is volt. A felső tagozatosok
tétje osztálykirándulás volt.
A legtöbb bankót gyűjtő alsós tanulók: Takács
Kiara, Görgicze Kolos, Druhapolcsik
Bálint, Liebháber Bálint, Kovács
Zsuzsanna, Molnár Márk, Sztupa Rafael,
Szalai Tamás, Bogdán Luca, Schrott Alex,
Sztupa Dániel és Mester Napsugár
Meseverseny győztesei (ők automatikusan
részt vehetnek a kiránduláson): Szalai
Tímea, Ujcz Gergő, Kelemen Kitti,
Penzer Dorka, Penzer Réka, Beke Roland,
Görgicze Léna, Böhm Benjámin és Bozsik
Lázár.
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Felső tagozat végeredménye:
1. 8. osztály 71,77 bankó
2. 5. osztály 42,38 bankó
3. 6. a osztály 39 bankó
4. 7. osztály 29,47 bankó
5. 6.b osztály 23,68 bankó
A kiránduláshoz a buszt az önkormányzat
biztosítja. Köszönjük!
Szeipné Dérfi Márta
igazgató
Alma Mater díjazottak
Minden évben a Kossuth-hetet is záró ünnepségen adjuk át az Alma Mater díjat. Ezt
az a 8. osztályos diák kaphatja meg, aki
nyolc éven keresztül tanulmányi munkája
és magatartása alapján példa lehet iskolánk
minden tanulója előtt és sportban, kulturális,
tanulmányi vagy egyéb téren is kiemelkedő
teljesítményt nyújtott.
Ebben a tanévben Alma Mater díjat kapott a
tantestület egyhangú döntése alapján három
tanulónk.
Fekete Milán: Tollaslabda diákolimpián
megyei 3. helyezett lett és az országos döntőn
is szerepelt a tavalyi tanévben. Asztalitenisz
sportágban megyei 2. lett csapatban az idei
tanévben. Tenisz sportágban országos
diákolimpiai döntőn szerepelt. Mellette
természetesen jó tanulmányi eredményével,
magatartásával is példa lehet társai előtt.
Sztupa Máté: Asztalitenisz sportágban
megyei 2. helyet ért el csapatversenyben,
többször szerepelt az országos tenisz
diákolimpia döntőjében. Sakk sportágban
egy ezüst és két bronzérmet szerzett
egyéniben a megyei diákolimpián.
Kiemelkedő tanulmányi eredménye és
példamutató magatartása követendő.
Bogdán Bálint: kiemelkedő közösségi,
diák-önkormányzati munkát végzett
általános iskolai tanulmányai alatt. A
diákönkormányzat mindig számíthatott
jó ötleteire, munkájára. Tanulmányi
előmenetele, magatartása minden iskolatársa
számára követendő példa.

Gratulálunk!
Szeipné Dérfi Márta
igazgató
Gergely-járás
A Gergely-járás az iskolás gyermekek Gergely napi, adománygyűjtő, iskolába toborzó,
köszöntő, eredetileg többszereplős, színjá-

tékszerű játéka. Legtovább a Dunántúlon és
Palócföldön, illetve a Muravidéken maradt
fenn, korábban országosan ismert volt. A
Gergely-járásban a szereplők katonai toborzás mintájára különféle katonai rangot
viseltek, és Szent Gergely vitézeinek nevezték
magukat. Néhol a püspököt is megszemélyesítették. Ünnepélyes öltözetük jellemző
darabjai voltak a csúcsos papírból készült
süveg, katonacsákó szalagokkal és fakard.
Kosarat, nyársat, zsákot vittek az adományok
számára.
Iskolánk életében nem új keletű, de a jelenlegi diákok körében mindenképpen újdonság volt, hogy idén az ötödik osztályosok
újra felelevenítették ezt a hagyományt. Ők
egyébként még legutóbb az óvoda ablakából
figyelték az iskolások előadását. Gergely napot követően, március 13-án, hétfőn délelőtt
adták elő először az iskolában, majd az egészségügyi intézmény előtt műsorukat. Ezután
érkeztek meg a Kincsem Óvoda udvarára,
ahol a legkisebbeket is bevonva énekeltek,
gyűjtötték az adományokat. Utolsó állomásukra, a Polgármesteri Hivatal melletti
Székely kapuhoz már jól megpakolt csomagokkal érkeztek, de természetesen a hivatali
dolgozóktól is megkapták jutalmukat, üdítőt
és csokoládét.

Mindenki nevében köszönjük a színvonalas
előadást az ötödik osztálynak és a gyerekek
betanítását Pálfyné Miklós Andreának.
Csicskovics Anikó
Mezei futóverseny
Március 17-én, pénteken Sárbogárdon rendezték meg a mezei futás diákolimpia körzeti
döntőjét, melyen 13 fővel mi is indultunk.
Az alapos felkészítés, sok edzés ismét szép
eredményeket hozott, hiszen Rittler Gábor
tanár úr tanítványai ismét nagyszerűen szerepeltek.
III. korcsoport fiú
Csapatban I. helyezett: Kelemen Norbert,
Paksi Patrik, Paksi Gábor és Borsos István.
Egyéniben: Kelemen Norbert II. hely, Paksi
Patrik III. hely
III. korcsoport leány
Csapatban II. helyezett: Fekete Fanni, Szabó
Szofi, Ferhécz Aletta, Plank Nikolett és
Tóth Panna.
II. korcsoport
Egyéniben Erdélyi Brigitta II. helyezést
ért el.
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IV. korcsoport
Egyéniben: Kovács Vivien a III. hely,
Muszka-Kalló Péter IV. hely, Paksi Gábor
IV. hely és Jakab Lajos X. hely.

A legjobbak március 28-án a megyei döntőben folytathatták a versenyzést. A Székesfehérváron megrendezett versenyen
népes mezőny gyűlt össze, hiszen a közel
600 induló volt jelen. Ez korcsoportonként
és nemenként 60-80 futót jelent. A mi iskolánkat öt tanuló képviselte és az alábbi
eredményeket érték el: Kelemen Norbert
11., Kovács Vivien 19., Erdélyi Brigitta 27.,
Paksi Gábor 51. és Borsos István 58. lett.
Gratulálunk mindenkinek!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Netezz biztonságosan!
Március 20-án délelőtt a gyerekeknek, délután pedig a pedagógusoknak és a szülőknek tartott előadást a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkatársa a „Netezz
biztonságosan” program keretében. A foglalkozások célja a tudatosság növelése az internethasználók körében. Hasznos információkat hallhattunk arról, hogyan vigyázzunk
gyermekeinkre a neten. Szó esett a közösségi
oldalakra feltöltött fotókról, az ott megadott
adatokról, arról, hogyan kerüljük el, hogy
céltáblává váljunk a virtuális világban, s ha
ez mégis előfordul, akkor hova lehet fordulni
segítségért. A fiatalok egy része a közösségi
hálón éli életét, míg a profilok mintegy harmada nyilvános, nincs semmilyen korlátozás
beállítva, így bárki bárhol hozzáférhet személyes adatokhoz. Tippeket kaptunk ezen
biztonsági beállításokra is. Külön kitért az
okostelefonok használatára, a telefon okozta
függőség hatásaira. A kisfilmekkel színesített
program hasznos volt és elgondolkodtató:
Vajon mindent megteszünk annak érdekében,
hogy az internet hasznossága és sokoldalú
előnye mellett kivédjük annak káros hatásait?
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Tartok tőle, hogy ezen a téren még bőven
van mit tanulnunk.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Kagylókiállítás
A székesfehérvári Farkas István és felesége,
Zsuzsa neve talán nem ismeretlen a falubeliek számára. Ha első olvasatra mégis az lenne,
akkor a következőkben biztosan eloszlik
mindenki kétsége. Ők azok ugyanis, akik
már hosszú évek óta járnak iskolánkba és a
vásár mellett tartanak minden osztálynak
előadást a kagylókról. István és Zsuzsa 21
évvel ezelőtt változtattak életükön. „Hétköznapi” szakmájukat otthagyva, ekkor kezdtek
el foglalkozni hivatásszerűen addigi hobbijukkal.
Legelső kiállításukat Seregélyesen a helyi
általános iskolában tartották, majd szépen
lassan ellátogattak a környező településekre
is. Részt vettek iskolai, falubeli eseményeken, fesztiválokon is. Iskolánkban 18 évvel
ezelőtt jártak először és azóta minden évben
visszajáró vendégek. István minden egyes
alkalommal nagy lelkesedéssel mesél minden korosztálynak a kagylókról, csigákról
és ásványokról, a gyerekek pedig csillogó
szemmel hallgatják, de bátran kérdeznek
is. Ott jártunkkor épp óvodások látogatták
meg a standot, akiknek a kagylók érdekes
„tengerzúgását” is megmutatta. Ez a hang
egyébként, amit ilyenkor hallunk, a környezet zaja, melyet a kagyló tekervényei erősítenek fel. Megtudtam azt is, hogy egy-egy
terméket nem csak azért vásárolnak meg,
hogy gyönyörködjenek benne, hanem bizony használati tárgyként is funkcionálhat
a későbbiekben. Létezik olyan fajta, amellyel
zenélnek vagy harangoznak, de vadászok
által is keresett egy-egy darab, mert ők tülkölésre használják, utánozva ezzel különböző
vadhangokat.
Az idei év nemcsak a „nagykorúvá válás”
miatt különleges. Sajnos ez egyben most
a végét is jelenti a majd két évtizedes hagyománynak, ugyanis Zsuzsa és István
nyugdíjba mennek. A szeretett munka sok
fáradtsággal is járt, hiszen mindennaposak
voltak a hajnali kelések, a sok pakolás és
utána járás, de persze szeretettel gondolnak
vissza minden rendezvényükre, legyen az a
közelünkben, vagy távolabb. A Dunántúltól
egészen a határszélig terjedt az a terület, amit
bejártak az évek során, de sokszor mentek
beszerző útra is az Adriára és a Földközi
tengerre is. Ilyenkor egyébként sokszor saját
maguk merültek, gyűjtötték a kagyló- és
csigaházakat.
Mikor elkezdtek ezzel foglalkozni, maguk
sem hitték, hogy ilyen sokáig tulajdonképpen ez lesz az életük. Azt gondolták 6-7
évig teszik, amit szeretnek. Ebből lett az a
bizonyos 21 év, mely idén májusban jár le.
December óta árulják ki a jelenlegi készletet,
melyből főként már csak kagylók és az ásvá-

nyokból késztermékek maradtak. Merthogy
ezeket is saját maguk, pontosabban Zsuzsa
készítette. Nyakláncok, karkötők, fülbevalók és gyűrűk, mind-mind kézzel készített,
egyedi darabok.
Teljesen azonban nem válnak el ettől a világtól. Nem is tudnának, hiszen otthon 2000
fajból és több mint 10000 egyedből álló saját gyűjteményük van, mely folyamatosan
bővül.
Paksi Patrik a harmadik korcsoportos fiúknál
25. lett, míg Bártfai Szabolcs a 28. a negyedik
korcsoportos fiúk között.
Rittler Gábor
Siker, már jégkorongban is!
Ismét újabb sportágban derült ki, hogy van
tehetséges tanulónk. Március utolsó hétvégéjén Lengyel Gábor első osztályos tanulónk Jászberényben versenyzett csapatával,
ahol arany érmet szereztek és kimagasló
teljesítményéért oklevelet is kapott. Gábor
az Acélbikák jégkorongcsapat tagja Dunaújvárosban, ahova már ötéves kora óta jár
edzésre. Edzője Palkó Dorka.

Gratulálunk és sok sikert kívánunk!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Köszönjük Zsuzsának és Istvánnak a sokéves lelkiismeretes munkát és jó pihenést a
nyugdíjas évekre!
Csicskovics Anikó
Tollaslabda Diákolimpia - országos döntő
Március 24-26-án rendezték a tollaslabda
diákolimpia országos döntőjét Kiskunfélegyházán. Közel 450 tanuló vett rész a versenyen
az ország minden tájáról. A gyerekek két
kategóriában, hat korcsoportban, nemenként és korcsoportonként 26-28 indulóval
mérték össze erejüket, ügyességüket. A mi
iskolánkat öt fő képviselte három korcsoportban, akik a megyei döntőn az első négy
helyezés valamelyikét szerezték meg. Két
nap alatt hat mérkőzést kellett vívniuk svájci
versenyrendszer szerint a helyezésekért. A
legjobb eredményt Palóka Dávid érte el,
aki a második korcsoportos fiúknál lett 18.
Ferhécz Aletta 19., Fekete Fanni pedig 27.
lett a második korcsoportos lányok között.

Szabad 1 Lap
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A NAGY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Lovasíjász filmvetítés
Tavaly január elején került a mozikba Kaszás
Géza filmje, „A Lovasíjász”.
A film Kassai Lajos tevékenységével, az általa
újrateremtett - csak az elődeinkre jellemző
ősi harci képességgel - a lovas íjászattal,
ennek szellemi hátterével, az abból létrejött, a világban futótűzként terjedő sporttal,
Kassai Lajos kulturális életünkben betöltött
szerepével foglakozik.
Mindezekről számtalan anyag található az
írott és elektronikus médiában. Hasonló
témával foglakozó könyve már több kiadást
megért, több nyelvre lefordították. Kínában
sztárként ünneplik mind a bemutatókon,
mind a televízióban. Ha Hollywood olyan
szuper produkciót forgat, amiben lovas íjászok szerepelnek, akkor őt kérik fel szakértőnek és ő tanítja be a sztárokat, mint a
legutóbb Kínában forgatott filmben, Matt
Damonnak.
A Magyar Filmakadémia tagjai úgy döntöttek ugyan, hogy „A Lovasíjász” nem szerepel a 2016. év legjobb, a Magyar Filmhéten
(február 26-március 5.) bemutatásra kerülő
és arra méltó dokumentumfilmjei között, de
ennek ellenére a LILLRÓD FILM Produkciós Iroda Kft. szeretett volna hozzájárulni
a filmhéthez, hogy mindenkihez eljusson
a film, azokhoz is, akik még nem látták,
és azokhoz is, akik újra szeretnék nézni!
Éppen ezért úgy döntöttek, hogy minden
ellenszolgáltatás nélkül felajánlják a filmet
bármely mozi és művelődési ház számára
vetítésre február 26 és március 5-e közötti
időszakban.
Ezzel az egyszeri lehetőséggel a Nagy László
Művelődési Ház is élt, így meginvitálta az
általános iskolások egy csoportját a film
megnézésére. Erre március elsején került
sor, és a felsősök örömmel fogadták a meghívást, érdeklődve nézték meg ezt a magyar

dokumentum filmet.
Köszönjük a lehetőséget a kft-nek és a művelődési ház vezetőjének, valamint a gyerekeknek, hogy eljöttek hozzánk!
Csicskovics Anikó
„Ez itt az én falum”
Még tavaly fogalmazódott meg a gondolat,
hogy legyen egy olyan kiállítás a művelődési
ház falai között, ami nem csak egy emberé,
hanem az egész közösségé. A gondolatot végül az idén tett követte és vezetőnk, Erzsike
megszervezte a - most már mondhatom rendkívül sikeres rendezvényt. Harmincnál
is többen jelentkeztek, hogy szeretnék kiállítani munkájukat, gyűjteményeiket. Merthogy széles volt a skála. Érkeztek szalvéta- és
szabóolló gyűjtemények, bélyeggyűjtemények, de régiségek is használati eszközök
formájában.
Az alkotók pedig még szerteágazóbb „szakmákban” mutatkoztak be. A bő egy hónapos kiállításra (április 21-ig tekinthető meg
nyitvatartási időben) kaptunk festményeket,
goblein képeket, horgolt díszeket, ruhákat
és babákat, de bemutatkozott a Kézműves
Ház is agyagedényeivel, illetve szövéseivel,
valamint a „VarRóka” szakkör foltvarrásaival. Volt olyan is, aki nem tartozik egyik
szakkörhöz, csoporthoz sem, egyénileg fejlődik, vagy nem falunkban él már, de kötődik
Szabadegyházához. A felhívás ugyanis szólt
Szabadegyházán élő, alkotó, itt dolgozó,
vagy ide kötődő személyekhez. Bizony végül
minden „kategóriából” mutatkoztak be a
március 11-ei megnyitón.
Az ünnepi rendezvény is ezt a felhívást tükrözte, hiszen a délután Egriné Ambrus Andrea harmonikaszójával indult, majd Tósoki
Erzsébet köszöntője után ifj. Druhapolcsik
János szavalta el Vidor Miklós: Tavaszvárók
című versét. A megnyitó beszédet eredetileg

Pintér Lajos, a Pentelei Kézműves Egyesület elnöke mondta volna, de sajnálatos
módon lebetegedett, így ezúton is jobbulást
kívánunk neki! A kiállítást végül Egriné
Ambrus Andrea nyitotta meg, majd adta át
a színpadot a szintén szabadegyházai kötődésű Török-Zselenszky Tamásnak, aki saját
műveiből adott koncertet. Tamás ugyan Budapesten született, de a kórházból már ide,
Szabadegyházára hozták haza és itt töltötte
gyerekkorát a József Attila utcai nagyszülői
házban. Kérdésünkre elmondta, hogy szeretettel gondol vissza ezekre az évekre és
nagy öröm, megtiszteltetés számára, hogy
felkérték ezen rendezvényen való fellépésre.
Mi pedig köszönjük, hogy elvállalta ezt.
Köszönet továbbá a Nagy László Művelődési Ház vezetőjének, dolgozóinak, a kiállítóknak, segítőknek és természetesen
Szabadegyháza Község Önkormányzatának, hogy hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához. Gratulálok és még sok
hasonlót kívánok az intézmény falai közé!
Végül, de nem utolsósorban a kiállítók
névsora: Balláné Szilvia, Baranyai
Jánosné, Barzsó Irén, Borbély-Györffy
Brigitta, Borkáné Borsos Anikó, Bozainé
Szeip Krisztina, Bozai Dorina, Czigány
Zoltánné, Druhapolcsik Károly, Fekete
Fanni, Fekete Milán, Gosztonyi Sándorné,
Gyöpös Sándorné, Király Zoltánné,
Kolonics Jánosné, Koncz Gyuláné,
Konya Sándorné, László Orsolya, Lengyel
Jánosné, Molnár Viktória, Nemes Terézia,
Paksi Lászlóné, Pinke Kíra, Pocsai
Julianna, Pőszerné Juliska, Schmitsek
Józsefné, Südiné Baranyai Szilvia,
Takács Gizella, Takács Istvánné, Veres
János, Vörösné Marika, Wirth Lászlóné
és Zétényi Margit.
Csicskovics Anikó
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Táncdalfesztivál
Március 18-án tavasznyitó rendezvényként vártak mindenkit
szeretettel a művelődési házba.
Táncdalfesztivál című produkciójával érkezett falunkba R.
Kárpáti Péter és társulata, hogy
visszarepítsenek minket az 1960as évek végére. Akkori slágerek,
táncdalok; igazából örökzöld
dallamok csendültek fel a délután folyamán. Nagy öröm volt
látni, hogy sokan eljöttek és minden korosztály képviselte magát.
A kisebbektől a nyugdíjasokig
mindenki jól szórakozott, míg
meghallgatta a 30 dalt 4 kiváló
énekes előadásában. A házigazda, R. Kárpáti Péter mellett

Szabad 1 Lap

színpadra lépett Józsa Tamara,
Békefi Viki, Kristóf Dániel és a
mindenki által ismert Gergely
Róbert is. Tőle főként Szécsi
Pál számait hallhattuk, melyek
fantasztikus hangulatot varázsoltak a nagyterembe. Az énekesek
közvetlensége és profizmusa arra
enged következtetni, hogy talán
találkozunk még velük itt, Szabadegyházán.
Csicskovics Anikó
Sikeres családi délután márciusban
Március 25-én, szombaton első
alkalommal szerveztek családi
délutánt a művelődési házba.
Bozainé Szeip Krisztina veze-

tésével kézműves foglalkozáson vehettek részt a vendégek, ahol
álomcsapdát és tavaszi papírdíszeket készíthettek. Az aulában rögtönzött ping-pong „verseny” zajlott, sokszor nagy szurkológárdával
is, valamint Borbély-Győrffy Brigitta festette az arcokat szüntelenül.
A nagyteremben több mesét is meghallgattak és megnéztek a gyerekek a régi időket felidézve, diavetítőn. Nyitva volt a könyvtár és
a teleház is, ezeket is szívesen vették igénybe a gyerekek és szüleik.
A nagy várakozásra és népszerűségre tekintettel két alkalommal
is „dördült” a cukorágyú, ekkor néhány percre hirtelen mindig
kiürültek a foglalkozó termek, de ez így is van jól. :)
Legközelebb
ÁPRILIS 22-ÉN
várnak újra mindenkit hasonló programokra. Az említetteken
kívül lesz még lehetőség ugrókötelezni, hullahopp karikázni, de a
családsegítő szolgálattól kölcsön kapjuk a TRAMBULINT is, így az
is várja majd az örökmozgó gyerekeket!
Jöjjenek, legyenek részesei Önök és gyermekeik is a következő
alkalomnak!
Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
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A KINIZSI SC HÍREI
Márciusban első hazai tétmérkőzésünket az
első helyezett Ikarus-Marosheggyel játszottuk
és sajnálatos 3-1-es vereséget szenvedtünk.
Ifjúsági csapatunk Enyinget látta vendégül és
egy izgalmas fordulatos mérkőzésen kapott
ki 3-2 arányban.
A következő fordulóban Enyingen vendégszerepelt nagycsapatunk, ahol hatalmas küzdéssel
3-1-es félidei állást követően 4-4 lett a végeredményt. Ifjúsági csapatunk ezen a hétvégén Baracson járt és kapott ki 7-2 arányban. A hónap
utolsó mérkőzését mindkét csapatunk itthon

Kisláng ellen vívta. A felnőtt csapat 2-1 arányú
vereséget szenvedett, ifjúsági csapatunk viszont
hatalmas akaraterőnek tanúbizonyságot téve
3-2 arányú győzelemnek örülhetett.
Megkezdődtek az utánpótlásban is a mérkőzések elsőként az U11-es korosztályos csapatunk
a Bozsik Program keretein belül Sárbogárdon
egy 4 csapatos tornán szerepelt ahol 2 vereséget
és 1 győzelmet könyvelhettek el a fiatalok.
HAJRÁ KINIZSI!
Gódány Zoltán
elnök, Kinizsi SC

ÜNNEPI MENETREND KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA
AZ EGYHÁZAKNÁL
IFJÚ POLGÁRÁT!
Katolikus időpontok:
2017. április 14., 15:00
Nagypénteki igeliturgia, kereszthódolat, passió
2017. április 16., 10:00 Ünnepi szentmise
2017. április 17., 8:00
Ünnepi szentmise
2017. május 7., 10:00
Anyák napja
2017. május 14., 8:00
Elsőáldozás

Szabó Márton

2017.03.12.

Széchenyi u. 12.

Református időpontok:
2017. április 13., 17:30
Széder este a páska vacsora liturgiája szerint
Helyszín:
Pusztaszabolcs, Széchenyi u. 34/1 Parókia
2017.április 14., 15:30
Nagypénteki zenés áhítat, melyen a pusztaszabolcsi református gyülekezet zenekara szolgál
Helyszín: szabadegyházai református templom
2017. április 16., 10:30
Ünnepi úrvacsorás istentisztelet
Helyszín: szabadegyházai református templom
2017. május 7., 10:30
Anyák napi ünnepi istentisztelet
Áldott, békés ünnepeket!

FELHÍVÁS!
A Seregélyesen működő Eötvös József Szakképző Iskola és Kollégium
a 2017/2018. tanévben is várja a tanulni vágyó
fiatalokat és felnőtteket.
Képzési kínálatunk általános iskolát végzett
diákoknak:
Szakgimnáziumi, 4 éves, szakmai érettségi
bizonyítványt adó képzéseink
• Környezetvédelem – vízgazdálkodás ágazat
(kód: 0022)
• Agrárgépészeti ágazat (kód: 0003)*
Szakközépiskolai, 3 éves, szakmunkás bizonyítványt adó képzésünk
• Mezőgazdasági gépész (kód: 0019)*

- ösztöndíjas hiányszakma
Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, legfeljebb 23 éves fiataloknak:
• Mezőgazdasági gépésztechnikus (2 éves,
nappali tagozatos) képzés (kód: 0006)*
Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezőknek:
• Mezőgazdasági gépjavító (1 éves, nappali
tagozatos) ráépülő szakképzés, melyre legfeljebb 23 éves, mezőgazdasági gépész bizonyítvánnyal rendelkező fiatalok jelentkezését
várjuk (kód: 0020)
• Mezőgazdasági gépész (2 éves, nappali tagozatos) másodszakma, melyre legfeljebb
23 éves, szakmunkás bizonyítvánnyal ren-

delkező fiatalok jelentkezését várjuk
• Szakmunkások középiskolája (2 éves, nappali
ill. levelező tagozatos) érettségi bizonyítványt
adó képzés
*Mezőgazdasági gépész tanulóinknak kötelező és ingyenes a T-kategóriás jogosítvány
megszerzése.
Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, bővebb
információért forduljon elérhetőségeinkhez:
8111 Seregélyes, Fő u. 278.
Telefon: 22/575-002 Fax: 22/575-003
e-mail: iskola@seregszaksuli.hu
Honlap: www.seregszaksuli.hu

Szabad 1 Lap
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TÁJÉKOZTATÓ A KANYARÓFERTŐZÉS MEGELŐZÉSI
LEHETŐSÉGEIRŐL
A romániai kanyarójárvány során 2016. január 1. és 2017. február 17. között a kanyaró
megbetegedések száma 3071 fő volt, 16 beteg
halt meg. A legérintettebbek a csecsemők és
a kisgyermekek (1-4 éves). A 42 megyéből
36 érintett, a legtöbb megbetegedést (703) a
Szerbiával határos Caras Severinből jelentették. A járvány elsősorban olyan közösségeket
érint, ahol az átoltottság nem elég magas (95%
alatti). Ezen közösségekhez tartozó családok
jellemzően sokat költöznek, vagy folyamatos
mozgásban vannak, nincs háziorvosuk, és a
gyermekeiket nem oltatják.
A romániai kanyarójárvány ismeretében behurcolt kanyaró megbetegedésekre folyamatosan számítani kell hazánkban is!
A kanyaró rendkívül ragályos. A kórokozót
a beteg az orr- és garatváladékával üríti.
A beteg már a kiütések megjelenése előtt
4 nappal fertőzhet, és a fertőzőképesség a
kiütések eltűnését követően még 4 napig tart.
A kezdeti tünetek hasonlóak az influenzához:
Magas láz, hurutos tünetek, kötőhártya gyulladás, légcsőgyulladás, köhögés. A kiütések
megjelenése előtt 1-2 nappal a fogínyen és
a pofazacskókban tűszúrás nagyságú vörös
udvarral körülvett pontocskák, a Koplik-foltok
láthatók. A kezdeti tünetek után 2-4 nappal
jelennek meg a kiütések, melyek a fül mögött láthatók először, majd ráterjed az arcra
is, és később a testen lefelé halad. A kiütések

néhány napig tartanak, és a megjelenés sorrendjében tűnnek el. A részlegesen (1 oltás)
oltottak esetében a betegség lefolyása enyhébb,
a szövődmények kialakulásának esélye kisebb.
Amennyiben ilyen, vagy ehhez hasonló tüneteket tapasztalnak magukon, keressék
házorvosukat, először telefonon!
Az 1969 előtt, Magyarországon született lakosok túlnyomó többsége még a ’60-as illetve
a ’70-es években zajlott nagy kanyarójárványokban átvészelte a fertőzést és természetes
védettséggel rendelkezik a betegség ellen, ami
a leghatékonyabb védelmet jelenti.
Magyarországon 1969-ben vezették be a kanyaró elleni védőoltásokat, amelynek köszönhetően a 47 éven aluli lakosság döntő többsége
legalább egy kanyaró elleni oltásban részesült.
A hosszútávra szóló védettség kialakítása érdekében 1989-től kezdődően két dózis oltóanyag
beadása (oltás és újraoltás) történik. Az első
kanyaró elleni oltást 15 hónapos korban kapják
meg a kisgyermekek - morbilli-mumpsz-rubeola (MMR) kanyaró- mumpsz-rózsahimlő
kombinált oltóanyagként, - majd 11 éves korban (6. osztály) iskolai kampányoltás keretében
részesülnek újraoltásban, ugyancsak MMR
vakcinával. A 11 évesek újraoltását 1989-től
végezzük.
Az elmúlt két évtizedben, hazánkban az átoltottság mind a 15 hónapos korban végzett első,
mind a 6. osztályban végzett újraoltás esetén
meghaladta a 98%-ot. Az oltás és emlékeztető
oltás a szakirodalmi adatok alapján mintegy

99%-os védelmet biztosít.
A kanyaró szempontjából leginkább veszélyeztetettek a 15 hónaposnál fiatalabb, még
védőoltásban nem részesült, illetve a betegséget át nem vészelt, oltatlan személyek.
Veszélyeztetettek továbbá az immunhiányos
betegek, valamint az egészségügyi dolgozók,
akik Romániából érkező, potenciálisan kanyarós betegeket látnak el. Az 1969 után, de
1989 előtt születettek között előfordulhat, hogy
valaki csak egy oltásban részesült, náluk az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni
kezdhet. Ilyen esetekben sajnos előfordulhat,
hogy oltás ellenére fertőz a kanyaró.
Aki nem biztos benne, hogy át esett kanyaró
fertőzésen, és nincsen beoltva, vizsgálatot
kérhet az Országos Epidemiológiai Központ
Általános Vírusdiagnosztikai Osztályán működő WHO Kanyaró/Rubeola Nemzeti Referencia Laboratóriumban. A vizsgálat díja 7.000 Ft.
Azok az állampolgárok, akik nem estek át a
fertőzésen, akik nem kaptak védőoltást, vagy
csak egy védőoltásban részesültek, esetleg romániai utazást terveznek, kérhetnek védőoltást
a háziorvostól. A vakcinát a háziorvos receptre
írja fel, majd a gyógyszertárban történő kiváltása után adja be a pácienseknek.
Amennyiben kérdésük merül fel e témával kapcsolatban, forduljanak hozzánk
bizalommal!
Nochta Tamásné
védőnő

ARANYLAKODALOM SZABADEGYHÁZÁN
2017. március 25-én ünnepelte 50. házassági évfordulóját Takács István és felesége Kurucz Mária.
Ebből az alkalomból szeretettel köszöntötte őket népes családjuk sok egészséget kívánva az elkövetkezendő évekre.
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Szabad 1 Lap
A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Hétfő:
12:00-17:00		
13:00-16:00		
15:00-16:00		
16:00-18:30		
		
17:30-18:30		

Teleház
Falugazdász ügyfélfogadás
Ovis balett
Akrobatikus rock and
roll és Hip-Hop
Gubanc /kéthetente/

Kedd:
12:00-17:00		
14:00-16:00		
14:00-16:30		
16:00-17:00		
18:00-19:00		

Teleház
Citera
Színjátszó foglalkozás
Okosító torna
Step aerobic

Szerda:
12:00-17:00		
15:00-16:00		
18:00-20:00		

Teleház
Okosító torna
Kempo

Csütörtök:
12:00-17:00		
16:30-18:00		
		
16:30-18:00		
		
16:30-18:00		
18:00-20:00		
		
18:00-20:00		

Teleház
Nyugdíjas klub
/két hetente/
Festő szakkör
/havonta egyszer/
Hastánc - Anka
Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör
Gymstick

Péntek:
12:00-17:00		
16:00-18:00		
		
18:00-20:00		

Teleház
Akrobatikus rock
and roll és Hip-Hop
Kempo

Szombat:
9:00-13:00		 Festő szakkör
12:00-15:00		 Teleház

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

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
Fél oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
Apróhirdetés

20 000 Ft + ÁFA
10 000 Ft + ÁFA
5 000 Ft + ÁFA
2 500 Ft + ÁFA
50 Ft/ szó + ÁFA

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

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

IMPRESSZUM

Szabad 1 Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Szerkesztő: Csicskovics Anikó
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea

Gyógyszertár:
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Hétfő - Péntek: 7:30 – 12:00 és 13:00 – 16:30
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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
➢ 2017. április 14-15.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/A
06 30/639-39-77
➢ 2017. április 16-17.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
06 30/816-13-76
➢ 2017. április 22-23.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62.
06 30/939-86-29
➢ 2017. április 29-30.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/A
06 20/355-72-13

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

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

Mindenkit
szeretettel várunk az
ÁPRILIS 12-én tartandó

HÚSVÉTI

JÁTSZÓHÁZUNKRA!

➢ 14:00-től Állatsimogatás
➢ 17:00-től Gyöngyvasalás,
filctojás készítés, tyúktojás festés
(Fejenként 2 főtt tojást hozz magaddal!)

Csillámtetoválás, cukorágyú
Helyszín: Nagy László Művelődési Ház

