Szabad 1 Lap
2017. október Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VII. évfolyam

AUGUSZTUS 20. - AZ ÁLLAMALAPÍTÁS ÉS
AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE
Egriné Ambrus Andrea polgármester ünnepi beszéde

„Tisztelt Szabadegyházi Polgárok! Tisztelt
Ünneplő Közösség!
Tiszta szívvel összegyűlni, gondtalanul ünnepelni – nem is olyan könnyű. Nem könnyű,
hiszen ünnepeink mára gyökeresen átalakultak, mi magunk alakítottuk át őket az elmúlt
évtizedek során.
Mégis elmondhatjuk: rohanjon bárhogy a világ,
fújjon bármerről a szél, augusztus 20-a, s benne
Szent István király soha el nem halványuló
alakja mindig része volt és része lesz a magyar
nyárnak. S nem csupán a hagyomány, a megszokás miatt! Szent István hatalmas elszántsággal, ugyanakkor végtelen alázattal szolgálta
nemzetét. Puritán jelleme, megrendíthetetlen
hite vezette munkájában, mely nyomán alakja
példaként állt a későbbi korok nemzedékei előtt
s állhat előttünk most is. De vajon ott van-e
nagy királyunk eszmeisége mindannyiunk szívében? Hányan tekintjük valóban szolgálatnak
a közért, a társadalomért vállalt munkát? Ott
csengenek-e a fülekben István király intelmei?
Az eltökélt uralkodó szavai, aki nem a tőle függetlenül zajló politikai eseményekre bízta a saját
és országa sorsát, noha a keresztény Európában
lett volna jelentkező bőven, aki úgymond szárnyai alá vette volna újonnan született hazánkat.
István király tetteinek ereje éppen abban rejlett,
hogy nélkülözött mindenfajta öncélúságot, sőt
ellenkezőleg: biztonságot, hitet, jövőképet adott
az országnak.
Tetterős királyunk, Szent István élete mutatja
az utat. Szavak helyett tettekkel, ígéretek helyett
munkával állhatunk csak meg a vállalt feladat
és embertársaink előtt.
Ez augusztus 20-a és Szent István legfőbb üzenete a ma emberének.
Tudom, hogy ez ma is nehéz feladat, talán még
nehezebbnek is tűnhet, mint az államalapítás
idején. De tetterős ember képes szembenézni
múltjával és jelenével. Képes higgadtan mérlegelni gyengeségeit, erősségeit, és levonja a
szükséges következtetéseket a számvetésből.
A tetterős embernek vannak céljai, saját létfenntartásán túlmutató, magasabb rendű céljai,
és rendelkezik a célok eléréséhez szükséges
akaraterővel.
„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember
azonos állapotban születik, és hogy semmi sem
emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gőg és a gyűlölség.” Szólít meg minket

ma is Szent István, Imre herceghez intézett
intelmeiben. Csakis ezen hitvallás mellett végezhette el István király hatékonyan az általa felvállalt munkát. Államalapító királyként, mind
a mai napig páratlan egyéniségként, mégsem
egyedül vállalkozott az embert próbáló feladatra. Vezetése alatt százak, ezrek, majd százezrek
ismerték fel a nemzet fennmaradásához vezető
utat, mely végül a magyarság virágkorát, máig
meg nem ismételhető fejlődést hozott az ország

meg a legnagyobb magyar, Széchenyi István:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.” És erre a szemléletmódra van talán
a legnagyobb szükség a mai Magyarországon, s
még inkább Szabadegyháza községben is. Csakis így lehet hatékonyan, tiszta szívvel dolgozni
családért, hazáért, településért, s csakis így
lehet tiszta szívvel, őszintén együtt ünnepelni, méltón az elődökhöz, méltón Szent István
királyunkhoz.

életébe. A közösségbe vetett hit, a közös munka
ereje az egyetlen, amely életre hívhatta a Magyar Királyságot.
Tudjuk valamennyien, hogy maga az államalapítás nem az ünnepről, hanem munkáról,
sok és kemény munkáról szólt. Tudjuk azt is,
hogy nagy királyunk elgondolásait, döntéseit
sok tényező nehezítette. Sokan reménykedtek
akkor mind a király, mind az ország bukásában,
zsákmányra éhesen várták, hogy rávethessék
magukat egy kedvező pillanatban. Nem lehetett
könnyű így alkotni. Mit érezhetett vajon István,
amikor tulajdon vére, nagybátyja támadta hátba
a hatalomért éhesen, mondván: én vagyok a
jövő. Megfordult-e a fejében, hogy feladja művét
és elkullogjon Koppány fenyegetőző hada elől?
Nem, tisztelt szabadegyháziak! Nem hátrált
meg, s a történelem fényesen igazolta ezt a
bátorságot. Szinte valamennyien kerülhettünk
már ilyen helyzetbe. S ahogy Szent István királyunk emelt fővel, szilárd hittel állt Koppány
előtt, úgy kell nekünk is összefogással kitartanunk a munka becsülete és hitünk mellett.
Sok évszázaddal később, nemzetünk sorsának
egy nagy fordulópontján ezt így fogalmazta

Tisztelt Szabadegyháziak! Nézzünk most erre
a kenyérre, nézzünk a rásimuló nemzeti színű
szalagra. Én ma, 2017. augusztus 20-án, a dolgozó és nem utolsósorban az áldozatra kész
embert látom benne. Itt Szabadegyházán ez
a mi kenyerünk. Múlt, jelen és jövő szimbóluma. Mementója embernek, becsületnek és
munkának.
A ma délelőtt is nagyon jó példa arra, hogy
egy rendezvénynek nem az a fokmérője, hogy
mennyi pénzt költ rá az önkormányzat. Ha a
közösség, a magánszemélyek, vállalkozások,
civil szervezetek saját erejükhöz, lehetőségeikhez mérten hozzá tesznek valamit - ha csak
ötletet is -, sokkal értékesebb, hiszen közösen,
aktívan, együtt csinálunk valamit. Lehet, hogy
először csak néhányan vagyunk, biztosan lesznek kételkedők, de látva az eredményt, egyre
többen csatlakoznak... Köszönöm azoknak,
akik ebben úttörőmunkát végeznek, bíznak
az önkormányzat vezetésében, terveinkben,
elképzeléseinkben. Sajnos olyan időket élünk,
mint Szent István idején, hogy ha nem fogunk
(A cikk folytatása a 3. oldalon.)
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BEMUTATKOZIK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ HÁZIORVOSA,
DR. GODA LÁSZLÓ
Kedves Szabadegyházi Lakosok!
Öröm számomra, hogy 2017 szeptember 1-jétől elkezdhettem dolgozni családorvosként a
szabadegyházi háziorvosi rendelőben. Hosszas
készületek előzték meg a munkába állást. Az
elején sok adminisztratív, illetve logisztikai teendővel néztem szembe, amihez sok segítséget
kaptam a Polgármester Asszonytól, a testület
tagjaitól, illetve a hivatali dolgozóktól. Ezúton
is szeretném megköszönni nekik az áldozatos
munkát és a belém fektetett bizalmat. Továbbá
szeretném megköszönni mindazok segítségét,
akik bármilyen formában részt vettek a szolgálati lakás felújításában. Feleségemmel hálásak
vagyunk a meleg fogadtatásért. Megragadom
a lehetőséget és pár sorban bemutatkozom az
olvasóknak.
1987 nyarán születtem Budapesten, egy nagy
család hetedik gyermekeként. Szüleim mindenben segítettek a felnőtté válás folyamatánál, jó
iskolákban tanulhattam és támogattak terveim
elérésében. Édesapám szintén háziorvos, édesanyám ápolóként dolgozik mellette. Középiskolai tanulmányaimat a Miskolci Jezsuita Gimnáziumban végeztem, ahol jeles eredménnyel
érettségiztem. A reál tudományok, illetve sport
terén több versenyben is országos helyezéseket
értem el.
Oktatásom a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán folytatódott, melyet
2014-ben fejeztem be. Ebben az évben házasodtam össze feleségemmel és jelentkeztem a
háziorvosi rezidens képzésre. A szakgyakorlati időmet egy velencei rendelőben töltöttem
Dr. Sirák András Főorvos Úr mellett. Kiváló
oktatásban részesültem nála, hiszen ő nagy
figyelmet szentelt a teljes ember gyógyítására, a
pontos és gyors sürgősségi ellátásra és a beteggel
való közvetlen kommunikációra. Elmondása
szerint egy családorvosnak családtaggá kell
válnia egy településen, a házakba belépve nem

viselkedhet idegenként. Ezt az „iskolát” szeretném én is folytatni az ellátás során.
A másik fontos sarokköve a betegellátásnak
számomra a betegség-megelőzés, mely már
születésnél elkezdődik. Bár hagyományosan
úgy tekintenek az orvosra, mint aki megszünteti a fájdalmat, mégis fontosabb a fájdalom
kialakulásának megelőzése, a primer prevenció.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez egy komplex
csapatmunka, rengeteg segítő kézzel, akik
közül a legfontosabb maga a páciens. Véleményem szerint a beteg életét, illetve gondjait
a családorvos láthatja át a legpontosabban.
A szakrendeléseken sokszor csak egy részét
vizsgálják a betegeknek, míg a háziorvos teljes
képet kaphat a paciensről. Talán ez a legfontosabb tényező, ami miatt a háziorvoslás mellett
döntöttem. Emellett történt egy meghatározó
élmény az életemben, mely a hivatásomat kijelölte. Nagypapám időskori ápolása megmutatta
számomra, hogy az elesett embernek egy kis
segítség is mennyire megkönnyítheti az életét.
Mivel segítő szakmát választottam, amelyhez
szükséges a testi és lelki egyensúly, ezért szabadidőmben törekszem én is feltölteni magam.
Kikapcsolódásként, ha lehetőségem van, a természetben vagyok, szeretek futni, biciklizni,
illetve túrázni, és ha időm engedi, utazgatni,
hogy más kultúrákat is megismerhessek.
Tovább nem is szaporítom a szavakat, köszönöm, hogy bemutatkozásomat végigolvasták.
Az idő múlásával úgyis lehetőségünk lesz részletesebb megismerkedésre.
Tisztelt Lakosok!
Örömmel értesítem Önöket, hogy rendelésemet egy igazán jó csapattal kezdhettem meg.
Mindenben segítségemre van Czigány Zoltánné és Szabóné Siba Vanda. Kérdéseikkel és
kéréseikkel továbbra is fordulhatnak hozzájuk
bizalommal.

A rendelés 2017.12.01.-ig az alábbiak szerint alakul:
Sárosdi úti Rendelő (2017.12.01.-ig)

Vörösmarty úti rendelő

Csecsemőgyermek
tanácsadás

Háziorvosi Rendelés

Háziorvosi
Rendelés

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Várandós
tanácsadás

08:00-10:00
08:00-10:00
09:00-11:00

A Rendelő híreit, rendelési idő változtatásait
ezentúl facebook elérhetőségünkön is olvashatják. Az internetcím: https://www.facebook.
com/szabadegyrendelo/

Telefonos elérhetőség:

Rendelési időben, adminisztratív okok miatt:
+36-25/478-605;
Rendelési időben, sürgős esetben:
+36-30/638-4247
Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hívható életveszély esetén bármikor: 104

Központi ügyelet:

13:00-15:00
13:00-15:00

Kérem szíves betegeimet, hogy decemberig
vegyék figyelembe, hogy helyettesítő háziorvosként látom el feladatomat. Ezen idő alatt
rövidebb rendelési idővel dolgozunk. Kérem,
tiszteljük meg egymás idejét azzal, hogy a fent
megadott időkereteket betartjuk! Köszönöm!

12:00-12:30

12:30-13:00

2017.12.01.-től

Munkanapon: 16.00 órától reggel 7.00 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: egész nap
Helyszín: Kulcsi Kistérségi Központ

Átmeneti időben: Reggel 7.00 és 8.00
óra között

Szabad 1 Lap
(A cikk folytatása az 1. oldalról.)

össze, elveszünk. Sokan még nem tudják, hogy
mint minden településnek, Szabadegyházának
is akkor van esélye életben maradni, fejlődni,
ha - minden ellenkező szándék és törekvés ellenére - nem acsarkodunk, nem uszítunk, hanem
összefogunk saját közösségünk védelmében.
Hiszen nemcsak őseink éltek itt, de itt neveljük fel gyermekeinket és itt teremtünk alapot
unokáinknak is.
Végignézve a településen, büszkén állhat meg az

új kenyér mellett minden szabadegyházi ember.
Ahogy minden nap kell az asztalra az új kenyér,
úgy kell megújulni Szabadegyházának is időről
időre. Szabadegyháza község már bizonyított. A
történelem viharait kiállva a sokadik generáció
állja most körül e kenyeret. Ez a község, mely
példát adott környezetének felelősségvállalásról,
a közös ügyeket előremozdító munkáról. A
kicsinyes politikai taktikák, furkálódások ideje
lejárt. A ma Magyarországában csak azok ma-
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radhatnak talpon, akik egy emberként képesek
küzdeni egy településért, egy célért.
Erre a munkára hívom most ismét Szabadegyháza község lakosságát, hiszen közeleg az újabb
vetés ideje. Induljunk hát, tegyük a dolgunkat
Szabadegyházáért, hogy egy év múlva ismét
emelt fővel állhassunk meg a MI KENYERÜNK
mellett.
Köszönöm, hogy meghallgattak.”

ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉR
E-RECEPT ÉS EGYÉB VÁLTOZÁSOK AZ EGÉSZSÉGÜGYI
ELLÁTÁSBAN
November 1-től megkönnyíti az e-személyivel rendelkező betegek életét az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér bevezetése,
amelynek egyik modulja az elavult, papír alapú
recepteket leváltó e-recept. Ha a páciens nem
rendelkezik e-személyivel, akkor sincs ok az
aggodalomra: a hagyományos személyi igazolvány és a TAJ kártya együtt elég az elektronikus
receptek kiváltásához.
Az új rendszer egyik előnye, hogy a recepteket
nem lehet elrontani. Eddig, ha valami hibádzott
a recepttel, például nem volt megfelelő a jogcím,
vagy lemaradt a bélyegző, akkor a betegnek
vissza kellett menni az orvoshoz, hogy kijavítsa,
de ezentúl erre nem lesz szükség.
Az e-recept azonban nemcsak a páciensek,
hanem az orvosok életét is megkönnyíti, ugyanis egy évre visszamenőleg vissza lehet nézni,
hogy ki mit váltott ki, illetve az orvos is tudja

ellenőrizni, hogy a beteg kiváltotta-e a gyógyszereket. Egy receptet bármelyik patikában ki
lehet majd váltani, azonban ha orvos két doboz
gyógyszert írt fel, azt nem lehet egymás után
többször kiváltani, tehát a páciens pontosan
azt a mennyiségű gyógyszert kapja meg, amit
a kezelőorvosa felírt neki.
Ha másnak szeretnénk gyógyszert kiváltani,
az sem bonyolítja meg az új helyzetet, mindössze egy úgynevezett kiváltási igazolásra lesz
szükség, illetve egyéni esetekben a háziorvos
dönthet amellett is, hogy papír alapú vényt ad.
November 1-jétől nemcsak a recepteket lehet
majd elektronikusan kezelni, hanem a leletek,
a kórelőzmények, tehát tulajdonképpen egy
elektronikus profil készül minden páciensnek,
ami azért is pozitív, mert így látható például,
hogy a betegnek milyen gyógyszerérzékenysége, allergiája van, de az orvos számára hoz-

záférhető lesz a páciens teljes kórtörténete és
a gyógyszerezési folyamata is.
A személyiségi jogok természetesen nem csorbulnak az új rendszerrel. A háziorvost bármikor
meg lehet kérni, hogy a gyógyszertárban a
gyógyszerész ne láthassa az ő összes betegségét,
diagnózisát, ha úgy gondolja, hogy ez csak a
háziorvosra tartozik.
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási tér
(röviden: EESZT) használatát minisztériumi
rendelet írja elő.
A Szabad1 Lap jelen számában és a következő
hónapokban vissza-visszatérünk a témára, a
leggyakrabban felmerülő kérdésekre igyekszünk válaszolni.
További információ: https://e-egeszsegugy.
gov.hu

I. ÍZEK VIADALA FŐZŐVERSENY ÉS SZABADNAP
Augusztus 19-én, a kora reggeli órákban, amikor a legtöbben még aludtak, a művelődési ház
körüli terület kezdett benépesedni, és 9 órára
már finom illatok vonzották az érdeklődőket
az Ízek Viadala néven meghirdetett főzőversenyre. 12 csapat indult a versenyen, melyhez
az önkormányzat biztosította a csapatonként
3 kg őzhúst és szponzoraink ajándékozták a
többi hozzávalót: Südiné Baranyai Szilvia a
savanyúságot és a Nefelejcs Pékség nevében
Somogyi László a kenyeret.
Míg a csapatok arról gondoskodtak, hogy az
őz megfelelő fűszerezéssel készüljön, az ő szórakoztatásukat Ihos Józsefre bíztuk. Ihos úr
először történeteket mesélt, majd előkerült
a kendő is, és átváltozott Kató nénivé. Arról,
hogy a beszélgetések és a bográcsban készülő
ételek milyen jól sikerültek, számos fényképünk
tanúskodik. Kató néni végül minden csapattal
készített közös fotót, és az ünnepi megnyitó
után vállalta a megszentelt kenyér megszegését.

Sajnos tovább nem maradhatott velünk, mert
aznapra még máshol is volt elkötelezettsége, de
hálásak vagyunk jelenlétéért, hogy megalapozta
a nap hangulatát. Elmondta, hogy rendkívül
színvonalas főzőversenyben volt része, mert ő
nem tudna dönteni, melyik csapaté legyen az
elsőbbség, hiszen minden asztalnál fenséges
kóstolókban volt része.
Az eredményt három meghívott vendégünkből
álló zsűri döntötte el: Südiné Baranyai Szilvia,
Somogyi László és Tóth Balázs, a vadásztársaság
nevében. A zsűritagok minden csapat részéről
egy-egy számozott tányért kaptak, melyet 1-től
5-ig tartó skálán kellett értékelniük. A legtöbb
szavazatot kapott étek az Ínyenc Bogrács csapata volt, második helyezett a Szalai Alkatrészek
nevében versenyző csapat, harmadik pedig a
kŐZszolgák csapata lett.
11 órakor hatalmas dübörgéssel érkező motorok foglalták el a Kincsem Óvoda előtti utcarészt. Fekete Milán gyógyulásának segítése

érdekében összefogtak a motorosok egy jótékonysági felvonulás erejéig. Betegségének
költségeihez lehetett hozzájárulni önkéntes
adományokkal, majd a sereglet elindult, hogy
egy kört tegyen a falu utcáin.
Épphogy véget ért a főzőverseny, az ünnepélyes
megnyitóval kezdődött a faluebéd, amihez a
nótáról Lovay László és Budai Béla gondoskodtak. Faluebédnek magyaros gulyás készült
a TIR Csárda szakácsainak fakanala alatt. A
finom ebéd elfogyasztása után következett az
igazi „desszert”: meghívott előadóink műsora.
A méltán híres Clara Voce fantasztikus koncertet adott az István, a király rockoperából énekelt
részletekkel, kísérő zenekaruk a Kiss család
tagjaiból álló együttes volt. Népes társaságuk
után ír sztepptáncosok léptek színpadra, és
vidám, lendületes táncukkal ragadtak magukkal bennünket. Az Ír Táncakadémia táncosai
(A cikk folytatása a következő oldalon.)

-4-

Szabad 1 Lap

(A cikk folytatása az előző oldalról.)

Budapestről érkeztek, és elmesélték, hogy pár
évvel ezelőtt már vendégeink voltak, de ez csak
akkor derült ki számukra, mikor meglátták a
helyszínt. Mindig örülünk, ha korábbi vendégeink szívesen térnek vissza hozzánk.
Az ír táncosok után három tehetséges fiatalember érkezett a Fricska formáció tagjaként.
Stílusukat a modern néptánc jellemzi, de ez
a fogalom igencsak kevés ahhoz, hogy leírja,
milyen hihetetlen élmény volt szemtől szemben
találkozni velük és élőben látni előadásukat.
Nem csak kis hazánkban ismertek, nemzetközi
színpadon is szerepeltek, tehetségkutató műsorokban, mint amilyen a Britain’s Got Talent.
Számos rekord és csúcsteljesítmény birtokosai,
arról nem is beszélve, hogy a pattogó ritmus,
amelyet diktálnak, egy laikus számára követhetetlen, sok évi munka eredménye.
A táncprodukciók után a Fourtissimo együttes
foglalta el a színpadot. A zenekar 24 éve meghatározó része a zenei világnak. Nem csupán az
elektronikus swing, a jazz és a komolyzene iránti

elkötelezettség tartja őket össze, hanem a rokoni
kötelék is, ugyanis testvérek: Valéria énekével
és trombitatudásával, Gyula trombitán, Márton
harsonán és Bence kürtön, valamint ütős hangszerekkel járul hozzá a családi vállalkozáshoz.
Következő fellépőnk a Cimbaliband volt, akik
egy 2006-ban alakult világzenei zenekar. Számos
rangos elismerés birtokosai, fellépési naptáruk
olyannyira tele van, hogy szerencsések vagyunk,
amiért hozzánk el tudtak látogatni. Bár ezúttal
Danics Dóra énekesnőjük nem tudott velük
jönni, így is nagyszerű hangulatot teremtettek
a magyar népdalok motívumaival fűszerezett
repertoárjukkal.
Az időjárási előrejelzések miatt a tűzijátékot
előbbre kellett hoznunk, mert későbbre hatalmas szélviharokat és zivatarokat jósolt a
Katasztrófavédelem. A fény-, víz- és tűzijáték
fantasztikus élmény volt! A háromféle műsor
színvonala felveszi a versenyt a fővárosi ünnepi
tűzijátékkal, és nagy szerencsénk volt, mert
éppen arra a 20 percre volt teljes szélcsend, míg

az előadás tartott.
A Kormorán együttes koncertje a tűzijáték után
kezdődött, és már szemerkélő esőben ért véget.
Büszkék vagyunk rá, hogy a 30 éve zenei pályán
levő, a népzene elemeit vegyítő nemzetközi
rockzenét játszó zenekart vendégül láthattuk,
hiszen nemrég vehették át a „Magyar Örökség”
díjat, mely kinyilvánítja, hogy az együttes dalai
a magyar kulturális örökség részét képezik. A
fellépés zárásaként mind a magyar, mind az
erdélyi himnuszt elénekelték, melyhez csatlakozott az érdeklődő közönség nagy része is.
Mind a napot, mind a rendezvényt Sántha Robi
nosztalgia bulija zárta. Az időjárásra tekintettel
a művelődési ház nagytermében került megrendezésre a party, melyhez Robi a füstgéppel és a
lézerfényekkel különleges hangulatot teremtett.
A táncoló közönség inkább a huszonéves fiatalokat képviselte, ezért a ’80-as évek slágerei mellett
mai modern dalok is gyakran felcsendültek, a
kívánságoknak megfelelően.

újra velük lehetünk, együtt van a csoportunk!
Csoportszobáink már az ősz vidám színeivel,
terméseivel várták a kicsiket, nagyokat. Elkezdődött az új nevelési év, ami ugyanolyan színes
lesz mint a szeptemberünk, de szavak helyett
beszéljenek inkább a képek!

Tamkó Sirató Károly
Szilvaszedés... Szőlőszüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a tudás Kapuja:
kezdődik az ÓVODA

ÓVODAI HÍREK
SZEPTEMBER
Szeptember első heteiben az óvónő számára
a legfontosabb az újonnan érkező gyerekek
befogadása, beszoktatása, az érzelmi biztonság
megteremtése, a családlátogatás... A visszaszokó „régi”gyerekeket is sok sok szeretettel és
megannyi meglepetéssel várták az óvó nénik,
hogy ebből is érezzék, mennyire örülünk, hogy
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ISKOLAI HÍREK
TESZEDD! AKCIÓ A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT!
Településünk is csatlakozott Európa legnagyobb hulladékgyűjtési akciójához. Szeptember 15-én reggel a hivatal előtt gyülekeztek
az önkéntesek, hogy megtisztítsák a közterületeket az eldobált hulladékoktól.

Köszönjük, hogy az iskolások közül többen
is megjelentek. Több tucat zsáknyi szemét
gyűlt össze. Természetesen annak örülnénk a
legjobban, ha nem lett volna mit összeszedni,
de sajnos még mindig sokan vannak, akik

nem törődve környezetükkel, eldobálják a
szemetet!
Vigyázzunk környezetünkre! Az iskolások és
az önkéntesek önzetlenségét zsíroskenyérrel,
pogácsával és üdítővel köszöntük meg!
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MOBILITÁSI HÉT 2017
Iskolánk ebben az évben is csatlakozott az
Európai Mobilitási Héthez, s településünk
színes programkínálata mellett mi is igyekeztünk érdekes és figyelemfelhívó programokat
szervezni tanítványainknak.
Ökoiskola lévén különösen nagy hangsúlyt
helyezünk a környezetvédelemre, s hogy a
gyerekek ennek fontosságát játékosan ismerjék fel. Így az asztfaltrajzolás célja is az volt,
hogy rajzoljanak valamit, ami a környezettudatos közlekedésről eszükbe jut. Voltak,
akik már létező dolgokat rajzoltak le, pl.
elektromos autó, de többen megmutatták a
témában, hogy milyen színes a fantáziájuk.
Következő programunkon a gyerekek ügyességüket tehették próbára, az akadálypályát a
nagyok kerékpárral, a kicsik pedig rollerrel
teljesítették. A tavalyi sikeren felbuzdulva
idén is volt autótolás, s ehhez csatlakozott
a kerékgurító erőpróba is. Legtöbb embert

megmozgató rendezvényünk a kerékpáros
felvonulás lett volna, ám ezt sajnos az eső
elmosta. Helyette a gyerekek egy kresz tesztet
tölthettek ki. Ez volt az iskolai zöld napunk,
amikor mindenkin volt valami zöld ruhadarab. Pénteken Autómentes nap volt, s a
gyerekek igyekeztek környezetbarát közlekedést választva eljutni iskolánkba. A legötletesebben Király Zsüliett érkezett, aki egy
pónilovon jött ezen a reggelen.
Nagy sikere volt az elektromos busznak is,
mely reggelente sulitaxiként üzemelt. De a
járgányok és a szimulátor is szünet nélkül
használatban volt, hiszen mindenki ki szerette
volna próbálni.
Az iskolai programokkal párhuzamosan a
Kultúrház is várta a gyerekeket. „Bemelegítésként” már hétvégén játszhattak animátorok irányításával, de járt nálunk Barzsó Heni
is, aki szkanderversenyzőként sorra nyeri

a nemzetközi versenyeket. Az „Egy perc és
nyersz” játékokon kipróbálhatta mindenki
ügyességét, de volt akadályverseny és óriás
társasjáték is. Nagy kihívás volt az autógumi
csere, hogy ki hány perc alatt tudja ezt elvégezni egy Forma1-es autón. A trükkös bicaj
is nagy sikert aratott.
A hét elején kiosztott gyalogosbérletekbe lehetett gyűjteni az aláírásokat, a legaktívabbak
pedig a pénteki sorsoláson reménykedhettek a
fődíj elnyerésében. Ez végül Lészeg Andrásnak
és Borsos Istvánnak sikerült. Előbbi a kerékpárt, utóbbi pedig a segwayt vihette haza. De
a fődíjak mellet rengeteg kisebb-nagyobb
nyeremény is volt, így szinte senki sem ment
haza üres kézzel.
Ám a hét igazi nyereménye, hozadéka az volt,
hogy mind a gyerekek, mind a felnőttek talán
jobban fognak figyelni környezetükre, annak
védelmére.
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TÜNDÉRORSZÁGBAN JÁRTUNK
Ismét eltelt egy év, s mi a 7. osztályosokkal
megint útra keltünk Erdély felé, hogy aztán
öt nap múlva emlékekkel és élményekkel
megpakolva térjünk haza.
Szombat kora reggel álmos, de izgatott csapat
gyülekezett az iskolánál. 27 gyerekkel és 3 pedagógussal indultunk el Erdélybe. Bőröndök
bepakolva, az önkormányzattól kapott süti
az útra szintén a csomagtartóban, kispárnák
bekészítve az hosszú buszozásra, könnyes
búcsú és integetés, aztán indulás, hiszen majd
12 órás út várt ránk. A határt átlépve Nagyszalontán álltunk meg először. Arany János
szülőháza után a Csonkatoronyba mentünk,
ahol a múzeum igazgatója igazán élvezetes
módon, a gyerekeket is bevonva mutatta be
nekünk a várost, a költő életét és a toronyban
található kiállítást. Mivel idei utunk témája
a szabadságharc és hősei voltak, így természetesen Körösfőn megemlékeztünk Vasvári
Pálról, aki a településtől nem messze halt meg.
Kopjafája a templom közelében található.
S ha már itt jártunk, akkor természetesen
megnéztük Kalotaszeg egyik legszebb református templomát is. Este volt, mire Korondra
értünk. Gyors szobabeosztás, üzenet haza,
majd irány az ebédlő, ahol Magdi néni finom
főztje várt ránk.
Második napunkon Kézdivásárhelyre indultunk. Nyergestető az 1848-49-es szabadságharc egyik utolsó székelyföldi helyszíneként
ismert, melyet székelyföldi Thermopülének is
neveznek. Itt megkoszorúztuk településünk
által tavaly állított kopjafát. Kézdivásárhely
Gábor Áron városa. A Céhtörténeti Múzeumban sok érdekeset megtudtunk a céhekről, működésükről, de természetesen Gábor
Áronról is volt kiállítás. A múzeum másik
látványossága az a több száz baba, melyek
Románia összes népviseletét mutatják be.
Kicsit még nézelődtünk a főtéren, majd ennyi
tanulás után lazább program következett. A
Szent Anna-tóhoz közeledve már izgatottan nézelődtünk, hátha feltűnik valahol egy
medve. Mivel az őrök megnyugtattak minket,
hogy nincs lenn mackó, így a kellemes őszi
időben körbesétáltuk a tavat. Egy kis napozás, ebédre kürtös kalács, aztán a medve is

megérkezett. Először a tó mellett pillantottuk
meg, szerencsére elég távol (Hogy is mondják arrafelé? A sör nem ital, az asszony nem
ember, a medve nem játék!), majd a buszhoz
visszatérve a parkolóban cammogott kettő.
Nagy élmény volt!
Hétfőre nem terveztünk nagy távolságot
megtenni, ám annál több látnivaló várt
ránk. Segesvár középkori utcáin sétáltunk,
felmásztunk a Diáklépcsőn, gyönyörködtünk a kilátásban a várból. S hogy hol volt
a segesvári csata? Ezt is megmutattuk a gyerekeknek, hiszen Fehéregyházán a Petőfi
Múzeumban részletesen megismerkedtünk
a csata történetével, Petőfi Sándor életével,
mely nem messze innen fejeződött be. Az
emlékműnél, melyet azon a helyen állították, ahol a költőt utoljára látták a csata után,
mi is gyújtottunk egy gyertyát az emlékére.
Agyagfalván 1848 októberében gyűltek össze
a székelyek, hogy kimondják csatlakozásukat
a szabadságharchoz. Itt is megálltunk, hogy
megemlékezzünk erről az eseményről. Székelyudvarhelyen a Székelytámadt Várban
Erdély legszebb templomainak és várainak
a makettjei vannak kiállítva. Így, bár nem
tudjuk mindet végigjárni, de megnézhettük
és történetükkel megismerkedhettünk.
Ennyi történelmi látnivaló után ideje volt,
hogy testvértelepülésünkkel is jobban megismerkedjenek a gyerekek. Az elmúlt mozgalmas napok után kicsit nehezen ment reggel a
felkelés, és sietnünk kellett, nehogy elkéssünk
a korondi iskolából. Itt már vártak ránk a 7.
osztályosok, akik először bemutatták nekünk
a településüket, majd közös játékra hívtak
minket. Sajnos rövid volt az együtt töltött idő,
nem is volt könnyű a búcsúzás. Már vártak
ránk a lovaskocsik, melyekkel körbejártuk
Korondot. Megálltunk egy taplásznál, aki
bemutatta, hogyan készülnek a taplógombából a különböző tárgyak, pl. sapkák, terítők.
Érdekes volt, hiszen nálunk nem foglalkoznak
ilyennel. Ellátogattunk egy fazekasműhelybe
is, ahol a gyerekek megismerkedhettek evvel
az ősi mesterséggel, láthatták a korongozást,
a mintázást, a kemencét, melyekben az égetés
zajlik. Délután Parajdon jártunk a sóbányá-

ban, majd Szovátán a Medve-tavat sétáltuk
körbe.
Sajnos ez a pár nap hamar elrepült. Szerdán
reggel elbúcsúztunk Lajos bácsiéktól (Jövőre
is jövünk ám!), majd Marosvásárhelyre indultunk. A Kultúrpalotában megcsodáltuk
a festett üvegablakokat, a színházteremben
belehallgattunk egy zenei próbába, majd a
gyerekek nagy örömére sajtburgert ebédeltünk. Már csak egy emlékhely felkeresése
maradt hátra. A Székely vértanúk emlékművénél utunk során utoljára emlékeztünk
meg ezekről a hősökről, akiket már a szabadságharc leverése után, 1854-ben végeztek ki.
Evvel véget is ért erdélyi kalandozásunk a
szabadságharc székelyföldi hőseinek nyomán.
Röviden összefoglalva ez történt a tábor öt
napja alatt. Igazából ennél sokkal több, hiszen
a gyerekek megismerkedhettek a határon túli
magyarság életével, láthatták és hallhatták,
hogy ott is magyarok élnek. Fontos, hogy ezt
saját maguk tapasztalták, hiszen volt olyan
gyerekünk, aki nagyon elcsodálkozott azon,
hogy bár a román a hivatalos nyelv, mégis
milyen szépen beszélnek magyarul ott az
emberek. Szerintem most már tudja, hogy
miért. Biztos, hogy egy-egy ilyen kirándulás
alkalmával többet tanulnak, mint a történelemkönyv mellett, hiszen láthatták azokat
a helyeket, melyekről eddigi tanulmányaik
során csak hallhattak. S közösségépítés szempontjából is hasznosak ezek a táborok.
Idei utunk megvalósulását támogatta Szabadegyháza Önkormányzata, valamint a Határtalanul! pályázat, melyen 1 405 000 forint
támogatást nyertünk. Az utazást előkészítő
órák előzték meg, s még várnak a gyerekekre különböző beszámolók s egy témanap is
Erdélyről. Már szervezzük a jövő évi tábort
is, mert egyik célunk, melyet az Önkormányzat támogat, hogy minden szabadegyházai
gyermek egyszer eljusson Korondra. Hiszen
egyszer az ő feladatuk lesz a testvértelepülési
kapcsolat ápolása és továbbvitele.
Pálfyné Miklós Andrea
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B-COOL DANCE NAPKÖZIS TÁBOR SZABADEGYHÁZÁN
Egyesületünk a tavalyi évhez hasonlóan idén
is megtartotta napközis táborát Szabadegyházán a Nagy László Művelődési Házban.
A táborban összesen 20 fő vett részt, közöttük
olyan szabadegyházi gyerekek is, akik csak
most ismerkednek a táncsporttal és egyesületünkkel. Horváth Gábriel szervezésében
és irányításával zajlottak a tábor napjai. Komoly segítséget jelentett a Black Angels hip
hop formáció két tagja, Szaniszló Jennifer és
Dienes Martin, valamint a B-Cool más régióiból érkező vendég edzők. Lengyel Bonita
akrobatikus rock and roll koreográfiát tanított, Szentes Edina és Tejes Kata pedig show

táncot. A hét során kis táncosaink három
új koreográfiát sajátítottak el, rock and roll,
hip-hop és show tánc stílusokban. A tábor
nyitó napján Mészáros Gábor, az egyesület
vezetője is jelen volt, és részt vett a rock and
roll oktatásban.
A napi programban kétszer két óra edzés
szerepelt, ám emellett csapatépítő játékra is
jutott idő, amelyben három csoportra osztva
versengtek a gyerekek egészen péntekig. A
finom ebéd mellett gyümölccsel és édességekkel is kedveskedtünk.
Csütörtökön a százhalombattai városi strandra látogattunk, ahol két órás fürdőzéssel kap-

csolódhattak ki sportolóink.
A tábor utolsó napján rövid táncbemutatóban
foglaltuk össze a héten tanultakat, amely a
szülők körében nagy sikert aratott. Zárásként
minden gyerek oklevelet és édességet kapott
kitartó munkájáért.
Köszönjük Szabadegyháza Önkormányzatának anyagi és erkölcsi támogatását, amellyel
komoly segítséget nyújtottak egyesületünk
helyi régiójának.
Horváth Gábriel
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A HÜLLŐK NAGY RAJONGÓJA
Él köztünk egy fiatalember, aki még csak 7.
osztályos, de kevés olyan állat van, melyről ne
tudna nekünk valami érdekességet mondani.
Főleg akkor csillan fel a szeme, ha a hüllők
kerülnek szóba, hiszen e hidegvérű állatok az
ő nagy kedvencei. Nem csupán mesél róluk,
hanem tart is néhányat belőle otthon. Pajzos
Dáviddal beszélgettünk kedvenceiről.
- A legtöbb ember viszolyog a hüllőktől, s nem
túl gyakori, hogy egy gyereknek pont ezek
az állatok lennének a kedvencei. Te mióta
kedveled őket?
- Kiskorom óta rajongok az egzotikus állatokért. Rengeteget olvastam és olvasok róluk,
mert nagyon érdekesnek tartom őket.
- Mikor kaptad meg az első hüllődet?
- Az első hüllőmet, egy szakállas agámát,
kilenc évesen kaptam. Később tovább gyarapodott a számuk: lett kaméleonom, gekkóm
és két axolotlom.
- Ezeknek az állatoknak a tartása sem egy-

szerű, különleges igényeik vannak. Honnan
tudod, hogy milyen életkörülményeket kell
biztosítani nekik?
- Hónapokig tanulmányoztam a tartásukat,
hogy a megfelelő körülményeket tudjam biztosítani számukra. Ez nem kis kihívás, hisz
míg az egyik a sivatagi környezetben, addig a
másik trópusi párás körülmények között érzi
jól magát, fontos a megfelelő páratartalom és
hőmérséklet állandó biztosítása.
- Mivel eteted őket?
- Ez is nagy figyelmet igényel. Élő rovarokat,
gyümölcsöt, zöldséget és fagyasztott lárvákat
esznek. Emellett nagyon fontosak számukra
a vitaminok is.
- Mikor tavaly Erdélyben voltunk, édesanyád
az mondta, hogy ha lehet, akkor medvét ne
vigyél haza. Eszerint vannak más állataid is.
- Igen, nekem is vannak kutyáim, macskáim,
kecskéim és lovam. Mégis a hüllők számomra
az igazi házi kedvencek.

KÖNYVTÁRI HÍREK
Könyvtárunkba az utóbbi hetekben nagyon sok új
könyv érkezett. A kisebb és nagyobb gyerekek, felnőttek, a mesék, szépirodalmi művek, romantikus
regények és krimik iránt rajongók egyaránt találnak
kedvükre valót a polcokon. Érdemes benézni és
böngészni a rengeteg új könyv között!

- Van még olyan állat, amit nagyon szeretnél?
- Igen, jó lenne egy kígyó is, de azt szüleim
semmiképp sem engedik.
- Ezt azért meg tudom érteni. Mit szóltak ők
ehhez a különleges hobbidhoz?
- Csupán egy kikötésük volt: az állatokat
nekem kell gondoznom. Ha nem vagyok itthon, akkor természetesen megetetik őket,
de egyébként én foglalkozom velük. Ők teret
adnak a hobbimnak, amíg mindent megcsinálok körülöttük és örömömet lelem benne.
- Mik a távolabbi terveid? Felnőttként a hobbiból esetleg hivatás lesz?
- Remélem, hogy igen, hiszen elhatároztam,
hogy ha felnövök, akkor is ezekkel a számomra csodálatos és különleges állatokkal
és tanulmányozásukkal szeretnék foglalkozni.
- Ilyen elhivatottsággal és lelkesedéssel biztos
sikerülni fog. Sok sikert hozzá!
Pálfyné Miklós Andrea

ÚJRA INDULT A SZABAD1TV
Néhány hónapos kimaradás után a közelmúltban újra láthatják a Szabad1TV
adását a helyi kábeltévén. Kéthetente pénteken 19 órától jelentkezünk új adással,
amit a köztes időben kedden és pénteken ugyancsak 19 órától ismételjük meg az
adásokat. A képújságot ugyanitt találják, az adások közötti időben.
Az interneten pedig hamarosan a község honlapján lesz elérhető az adás.
Skoda István
főszerkesztő

Szabad 1 Lap
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CSIRKETELEP - VALAMI BŰZLIK...
Az új temető melletti csirketeleppel kapcsolatos bejelentést követően felvettük a
kapcsolatot a vállalkozóval. A vállalkozóval, valamint környezetvédelmi szakértővel
egyeztetést folytattunk a szaghatások csökkentésére teendő intézkedésekről.
A Globál-VL Környezetvédelem (Veszprém)
környezetvédelmi szakértője, Gyulai Gyöngyi
az alábbi tájékoztatást juttatta el a mai napon
az önkormányzathoz, a szagkibocsátás csökkentésére tervezett intézkedésekről.
„Intézkedések szagkibocsátás csökkentésére
A baromfitelepen hathetes turnusokban történik a csirkék nevelése, amit kéthetes takarítási
időszak követ.
Az ólak szellőztetése állatjóléti jogszabályok
előírásainak megfelelően a csirkék életkorához igazodva történik. Ennek megfelelően a
nyári időszakban többször kell szellőztetni,
ekkor a környezetbe jutó szaganyagok men�nyisége, időtartama nagyobb.
A szaghatás jelentős mértékű csökkentését két
lépésben kívánjuk megvalósítani. Először a

szaganyag levegőbe történő jutását nagymértékben csökkentjük nagyobb mennyiségű,
speciális alom alkalmazásával, amit már a
következő turnus idején bevezetünk. További
szaganyag kibocsátás-csökkenést közömbösítő anyag kipermetezésével kívánunk
elérni. A közömbösítő anyagot a ventilátort
elhagyó levegőáramba juttatjuk. A permetező
berendezést és a ventilátorokat a szellőztetést
vezérlő egység üzemelteti majd, így a kibocsátott levegőárammal arányosan jut a levegőbe
a szaganyagokat megkötő anyag.
Nagyobb anyagmozgatáshoz kapcsolódó szaganyag kibocsátása rövid ideig tart, ezekben
az esetekben mobil, szintén a szaganyagok
közömbösítését biztosító szagcsökkentő berendezést kívánunk alkalmazni.
Mind az első mind a második szagcsökkentési
mód bevezetését követően ellenőrizzük a
szagkibocsátás mértékét, hogy meghatározzuk az alkalmazott szagcsökkentő rendszer
leválasztási hatásfokát, illetve az esetleges
további intézkedések szükségességét.

A tervezett szagcsökkentő megoldásokkal
meg kívánjuk szüntetni a panaszt kiváltó helyzeteket, el kívánjuk kerülni további panaszok
kialakulását, a lakosság zavarását.
Gyulai Gyöngyi
környezetvédelmi szakértő”
Kérjük az érintett lakosokat, hogy a jövőben
az önkormányzatnál az ismert elérhetőségeken jelezzenek, akár változatlan a helyzet,
akár pozitív irányú a változás. A visszajelzést
kéri a vállalkozás ügyvezetője és a környezetvédelmi szakértő is, hogy további intézkedéseket tudjanak tenni.
Felhívom a lakosok figyelmét, hogy a jövőben
is csak azokat a bejelentéseket tudjuk figyelembe venni, amelyek az önkormányzathoz
érkeznek, mert csak akkor tudunk segíteni
a probléma megoldásában.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
Fekete Milán gyógyulásának megsegítésére
Október 28-án, szombaton 19 órától jótékonysági bált szervezünk Fekete Milán
gyógyulásának megsegítésére.
Helye: Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza
Zenél: a Mephisto együttes és a Három Ász
A bál ideje alatt büfé üzemel!
Támogatói jegyek is vásárolhatók a művelődési házban!

Háborúban elesettek emléknapja
November 11. - a háborúban elesettek emléknapja. Ebből az alkalomból Európa-szerte egyre több településen
egy szál gyertya gyújtásával emlékeznek a háborúban elesett katonákra. Településünk három évvel ezelőtt
csatlakozott a mozgalomhoz, és évről évre egyre többen veszünk részt a megemlékezésen.
Jöjjön el Ön is és emlékezzünk együtt 2017. november 11-én, 11 órakor a szabadegyházi új temetőben lévő
világháborús emlékműnél!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

- 12 -

Szabad 1 Lap
BURSA HUNGARICA
FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Szabadegyháza Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Az "A" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó
lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíj folyósítása 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév: a 2017/18. tanév
második, illetve a 2018/19. tanév első féléve.
A "B" típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó
lakcím) rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2017/18. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy
- felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek, és
a 2018/19. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali
tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú
szakképzésben kívánnak részt venni.
Az ösztöndíj folyósítása 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott
önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a
pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth
u. 2.) személyesen vagy postai úton. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2017. november 7.
A pályázati kiírás és további részletek a http://www.szabadegyhaza.hu oldalon olvasható.

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad 1 Lap
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Kedves Rejtvényfejtők!
Kedves Rejtvényfejtők!
A nagy
halom betű között Szabó Magda műveinek címeit rejtettük el.
Az Aalábbi
címeket
megtalálni,
olvashatók
jobbról
nagy halom
betű kell
között
Szabó Magdamelyek
műveinek
címeit rejtettük
el. balra, balról jobbra, fentről lefelé, lentről
felfelé (átlósan nem).

Az alábbi címeket kell megtalálni, melyek olvashatók jobbról balra, balról jobbra, fentről lefelé, lentről felfelé (átlósan nem).

SZÜLETÉSNAP
SZÜLETÉSNAP
AZSZIGETKÉK
AJTÓ
KATALIN UTCA
SZIGETKÉK
A DANAIDA
AZRÉGIMÓDI
ŐZ TÖRTÉNET
PILÁTUS
KATALIN
UTCA

FÜR ELISE
A DANAIDA
A PILLANAT
RÉGIMÓDI
TÖRTÉNET

DISZNÓTOR

ABIGÉL

AZ AJTÓ
AZ ŐZ PILÁTUS
FÜR ELISE
A SZEMLÉLŐK
A PILLANAT
ABIGÉL DISZNÓTOR
A SZEMLÉLŐK
ÁLARCOSBÁL
ÁLARCOSBÁL
14.

5.

15.

16.

12.

1.

18.

7.
6.
2.

3.

4.

17.
8.

9.

10.

1. 1949-ben kapta meg ezt a díjat, melyet aztán visszavontak tőle.
2. … történet, egyik leghíresebb könyvének címe.
3. … Tibor – férje neve.
4. Szabó Magda szülővárosa.
5. … tinta – megfilmesített története.
6. … Lánynevelő Intézet – itt tanult.
7. Egy református család életét bemutató műve, mely egy falikép
alakjai köré épül.
8. Gyermekkoráról szóló visszaemlékezése.
9. 1978-ban kapta meg ezt a hazai rangos díjat.
10. Magyar … - lánc – 2001-ben kapott rangos elismerése

11.

19.

20.

13.

11. Für … - Beethoven-darabtól kölcsönzött mű, mely ifjúkori
élményeit összesíti.
12. Ilyen vallásúnak vallotta magát.
13. … Boldizsár – jól ismert gyerekkönyvének főszereplője.
14. … Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja.
15.… Lala – meseregénye.
16. Ennek a műnek a főszereplője Szőcs Iza elvált orvosnő.
17. Mondjátok meg ….! – ifjúsági regénye, melyben a főszereplő
kislánynak meghal az apukája, és az ő utolsó üzenetét kell megfejtenie.
18. Ezt a francia irodalmi díjat Az ajtó című művével nyerte el.
19. … - magyar szakos tanári diplomát szerzett.
20. Ebben a hónapban született.
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KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ LAKOSAIT

Mester Péter Miklós 2017.08.28. Fő utca 64.
Tulkovics Mira 2017.09.09. Táncsics u. 13.

Szilágyi Szofi 2017.09.04. Ady utca 7.

Az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából
tisztelettel meghívjuk településünk lakosait
a 2017. október 23-án, hétfőn 18 órakor tartandó
fáklyás felvonulásra és kopjafa-koszorúzásra.
Találkozó: a Polgármesteri Hivatalnál.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

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
szabad1tv@gmail.com
Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
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

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

Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Gyógyszertár:
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
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

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:
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VALAHOL EURÓPÁBAN

a
RIVALDA SZÍNHÁZ ÉS MUSICAL STÚDIÓ
előadásában!

2017. október 14. szombat 16:00
Helyszín: Nagy László Művelődési Ház
Szabadegyháza
Az előadásra a belépés díjtalan!

