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2017. December Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VII. évfolyam

EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP - TIZEDSZER!
Hagyományos Egészségvédelmi Napunk az
idén immáron tizedik alkalommal, 2017.
november 11- én került megrendezésre az
általános iskolában.
A program Egriné Ambrus Andrea polgármester megnyitójával és a jubileumi torta
felvágásával vette kezdetét. A felnőtt programokkal párhuzamosan zajlottak a diákok részére szervezett előadások, foglalkozások is. Az
idei alkalommal is próbáltunk színes, érdekes
programokat összeállítani számukra. Interaktív
drámapedagógiai előadáson vehettek részt a
Káva Kulturális Műhely közreműködésével a
kirekesztésről, gyakorolhattak elsősegélynyújtást és újraélesztést Takács József mentőtiszt
és Hajdók Eszter közreműködésével, előadást
hallgathattak a dohányzás káros hatásairól,
valamint a felelős szexuális magatartásról,
egészséges életmódról a Megyei Egészségfejlesztési Osztály munkatársaitól. Volt rendőrkutya-bemutató és előadás a rendőrség
munkatársainak közreműködésével. Részt
vehettek baleset-megelőzési foglalkozáson,

barkácsolhattak, plakátot és gyümölcssalátát készíthettek pedagógusaik segítségével. A
nap folyamán az egészséges, finom falatokról a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársai gondoskodtak. Természetesen
a diákokat is várta egy egészséges tortaszelet!
Ismét versenyeztek az osztályok és az óvodai
csoportok a véradók toborzásában. A legtöbb
véradót a 4. osztály és az óvodából a kis-középső Süni csoport hozta.
Gratulálunk Nekik! Mindkét csoport egy kirándulást nyert, melyet az önkormányzat biztosít
számukra.
A lakosság számára az eddigi évekhez képest
próbáltuk kibővíteni a szűrési lehetőségeket!
Az idén lehetőség volt az eddigiekhez képest
EKG-szűrésre, dietetikai tanácsadásra, mas�százs és csontkovácsolás igénybevételére,
valamint biorezonancia vizsgálatra. Nagy
érdeklődés övezte mindegyiket. Ezen kívül
nagy sikere volt az általános szűrések mellett a
csontritkulás, a prosztata, az anyajegy-szűrésnek, valamint a számítógépes talpvizsgálatnak
és látásvizsgálatnak is. Fogas Tünde finom
sajtjainak, Pinke Mártikáék finom mézeinek
és Kemmer Gabika kreatív kézműves termékeinek nagy keletje volt!
Ismét nagy hangsúlyt fektettünk a véradásra!
99 fő potenciális véradónk jelent meg, akik
közül 97-en adhattak vért, valamint volt irányított véradónk is. A nagyon szép eredmény
elismeréseként megkaptuk a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezetének elismerő

oklevelét!
Hálásan köszönjük mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult ehhez a csodálatos
eredményhez!
Akik eljöttek, egy nagyon tartalmas napot
tölthettek el közöttünk!
Természetesen ahhoz, hogy minden jól sikerüljön, sok háttérmunkára és anyagiakra volt
szükség. Szeretném megköszönni mindenkinek a közreműködését, aki a szervezésben
és a lebonyolításban részt vett, valamint az
önkormányzat anyagi támogatását, az iskola
igazgatójának, hogy biztosította a helyszínt
és nem utolsósorban a lakosság belénk vetett
bizalmát!
Jövőre ismét várjuk Önöket!
Községünk minden lakójának szeretetteljes
szép karácsonyt és egészséges boldog új esztendőt kívánok!
A nap sikerességéről meséljenek helyettem
a képek!
Nochta Tamásné védőnő

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és békés boldog új évet kívánunk
lakosainknak!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
November végén ülésezett a képviselő-testület. Az ülésen egy képviselő betegség miatt,
egy pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem
tudott részt venni.
A képviselők először elfogadták az új közbeszerzési szabályzatot. Erre a jogszabályváltozások miatt volt szükség. Az idei évi
közbeszerzési tervben még nem szerepelt
az iskolafelújítás, miután bizonytalan volt,
hogy nyerünk-e a pályázaton. Miután augusztusban megérkezett a támogató döntésről
szóló értesítés, emiatt módosítani kellett a
közbeszerzési tervet is, hogy a közbeszerzési
eljárást még idén el tudjuk indítani.
Újabb energetikai korszerűsítési támogatási
kérelmek érkeztek a hivatalhoz. Három kérelemről elvi döntés született, miután a kérelmezőknek tartozásuk van az önkormányzat
felé. Miután a hatályos rendelet alapján tartozással rendelkezőknek nem állapítható meg
támogatás, így elvi döntést hozott a testület,
hogy amennyiben 2017. december 31-éig a
tartozást kiegyenlítik, akkor a polgármester
a támogatási megállapodást megkötheti a
kérelmezőkkel. További hat kérelem esetében
viszont támogató döntés született, így Hollósi
László és neje 600.000 Ft, Vas Gábor és Börzsei Judit 172.225 Ft, Horváth László és neje
600.000 Ft, Gyarmati Lászlóné 553.237 Ft,
Gódány Péter 432.500 Ft, Varga Imre 600.000
Ft és Páncél László 409.217 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási
szerződések elkészítése után a kérelmezőknek
átutaljuk az összeget.
A 2018. évi belső ellenőrzési tervet egyhangúlag fogadta el a testület. A jövő évben a hivatal
és az önkormányzat pénzügyi, számviteli
szabályzatainak ellenőrzése mellett a közalkalmazotti besorolások, valamint az óvodai
készletgazdálkodás, térítésidíj-beszedés ellenőrzését rendeljük meg a belső ellenőrzést

végző vállalkozástól.
A bejelentések között számos, az elmúlt időszakban végzett feladatról, valamint aktuális
dolgokról tárgyalt a testület.
December 1-jétől a dr. Goda Lászlóval kötött
feladat-ellátási szerződés alapján működik a
háziorvosi szolgálat. A testület és a háziorvos között kötendő együttműködési megállapodás tartalmát egyhangúlag elfogadta
a testület. A megállapodásban ki kell térni
az önkormányzattól a háziorvos alkalmazásába kerülő asszisztens jutalmára, egyéb
juttatásaira, az orvosírnok alkalmazásának
részleteire, valamint a vérvételre vonatkozó
szabályokra, feltételekre. Továbbra is biztosítja az önkormányzat kéthetente kedden reggel
6 órától a helyi vérvételt, így a lakosoknak
nem kell az egyszerűbb laborvizsgálatokért
Székesfehérvárra utazniuk.
A 60 évnél idősebb lakosokat érintő egészségvédelmi prevenciós intézkedés, hogy a
pneumococcus okozta tüdőgyulladás elleni
konjugált oltás lehetőségét biztosítja mindazon Szabadegyházán élő, szabadegyházi
lakóhellyel rendelkező személyeknek, akik
azt igénylik. További részletek a háziorvosnál, valamint a Szabad1 Lapban külön
hirdetésben. A védőoltást a háziorvosnál
kell igényelni, aki összegyűjti a beérkezett
igényeket. A védőoltást a háziorvos rendeli
meg egy tételben, majd értesíti az érintetteket,
hogy mikor jelenjenek meg a rendelőben a
védőoltás beadása végett. Az igényfelmérés
határideje: 2017. december 15., igény szerint
később még lehet jelentkezni a védőoltásra.
November 30-án lejárt a közfoglalkoztatottak
többségének munkaszerződése. A munkaügyi
központtól december 1-jétől 5 fő 100%-os
támogatottságú foglalkoztatására kaptunk
lehetőséget. Így gyakorlatilag folyamatosan
tudjuk biztosítani február 28-áig a szükség

szerinti hó-eltakarítási, síkosság-mentesítési
munkákra a munkaerőt.
A Velence Korzón időszakosan február végéig
üzemelő jégpálya üzemeltetője kereste meg
önkormányzatunkat, hogy lehetőség szerint
támogassuk a jégpálya üzemeltetését, hogy
ezzel is még több szabadegyházi lakosnak
biztosítsunk téli sportolási lehetőséget. Az
idei évben azonban a támogatásért cserébe
jégpályajegyeket is kap az önkormányzat,
amiket szabadon kioszthat az arra igényt tartó
lakosok között. A 240 ezer Ft támogatásért
cserébe több mint húsz család korcsolyázhat
néhány alkalommal a Velence Korzón felállított műjégpályán. Jó szórakozást kívánunk!
A polgármester az ülés végén tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzat számláján
november 29-ei nappal 169 millió forint van,
ezenkívül 310 millió forintot tartósan lekötöttünk (kétéves időtartamra). A 479 millió
forintból az intézmények működtetése, a személyi kiadások, valamint az időközben zajló
fejlesztési kiadások fedezete rendelkezésre
áll, valamint a szolidaritási adó is biztonsággal kiegyenlíthető a következő iparűzési adó
beérkezéséig. Ezentúl még a költségvetésben
szereplő jutalom is biztonsággal kifizethető. A
polgármester egyhavi jutalomnak megfelelő
összeget javasolt az intézményi dolgozóknak
megállapítani, azzal, hogy az intézményvezetők saját hatáskörben döntenek az esetleges
differenciálásról.
December 4-én közmeghallgatáson számolunk be a 2016. és 2017. év eddigi időszakának
feladatairól, valamint a jövő évi fejlesztési
tervekről. A 62-es út elkerülő szakasza építésének jelenlegi állásáról a NIF Zrt. projektvezetőjétől várunk tájékoztatást, valamint a
Településképi Arculati Kézikönyvről lakossági
fórumot is tartunk.

AZ EGÉSZSÉGÜGY HÍREI
A szabadegyházi háziorvosi rendelőkben a rendelési idő 2017. december 1-jétől!

Vörösmarty úti
Rendelő

Sárosdi úti Rendelő (2017.12.01.-től)
Háziorvosi Rendelés

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Csecsemőgyermek
tanácsadás

Várandós
tanácsadás

Iskolaorvoslás

Háziorvosi Rendelés

13:00-17:00
08:00-11:00
10:00-12:00

12:00-13:00
08:00-09:00

09:00-10:00

08:00-11:00
09:00-12:00

08:00-09:00*
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*Iskolaorvoslás ideje alatt a Kincsem Óvoda
és Konyha (Működtető: Szabadegyháza Község Önkormányzata) illetve a Kossuth Lajos
Általános Iskola (Működtető: KLIK) iskola-egészségügyi feladatait látja el a Megbízott.
Háziorvosi rendelkezésre állási idő:
Munkanapokon 8.00-16.00 óráig
Háziorvosi rendelő hívható rendelési időben: +36-25/478-605
Dr. Goda László hívható sürgős esetben
(08:00-16:00): +36-30/638-4247
Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hívható
életveszély esetén bármikor: 104
Központi ügyelet: Munkanapon: 16.00 órától reggel 7.00 óráig, hétvégén egész nap
Helyszín: Kulcsi Kistérségi Központ: 2458
Kulcs, Rákóczi utca 139.
Tel: 25/509-060; 25/251-063
Átmeneti időben: Reggel 7.00 és 8.00 óra

között
Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hívható
sürgős esetben vagy életveszély esetén: 104
A háziorvosi rendelőben a falak és ajtók festése után kicsit szimpatikusabb, „betegbarát”
környezetet szerettünk volna varázsolni, a
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nyugtató, kellemes zöld színekkel. A korábbiakhoz hasonlóan most is huszonkét padot
helyeztünk ki. A váróban található televízió
mellett ingyenes WIFI is a rendelkezésükre
áll, hogy a várakozási időt kellemes körülmények között tölthessék el.

KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK
ÚJ POLGÁRÁT!
Somogyi Ármin József 2017.11.04. Petőfi u. 15/F

ISKOLAI HÍREK
MÓRA-VETÉLKEDŐ SZÉKESFEHÉRVÁRON
Nógrádi Gábor a gyerekek egyik kedvenc
írója. Pár hónapja volt már lehetőségük arra,
hogy Szabadegyházán, egy jó hangulatú
író-olvasó találkozón beszélgessenek vele,
de minden találkozás újabb élményt jelent.
Ebben most negyedikeseinknek volt részük
egy verseny keretében.
A Hétvezér Általános Iskola 2017. november
23-án Móra-versenyt rendezett, amelyhez
Nógrádi Gábor Gyerünk haza! című könyvét

kellett előzetesen feldolgoznunk.
S eljött a nap, amikor találkozhattunk Nógrádi
Gáborral!
A versenyre érkezett 33 csapat nagy izgalommal vágott neki a 11 fordulós megmérettetésnek. Érdekes feladatok segítségével idézhették
fel a tanulók a könyv izgalmas részeit.
Mindkét csapatunk alaposan felkészült, fegyelmezetten és kitartóan küzdött:
A Szökés Magyarországon át csapat tagjai:

Bártfai Izabel, Penzer Réka, Szaniszló Fanni.
A Bobi kutya csapat tagjai: Beke Roland, Sztupa Rafael, Vass Péter.
Sajnos az első hat csapat közé nem sikerült bejutnunk, de az írói találkozással, az izgalmas
feladványokkal, a dedikált könyvvel hazatérve
kárpótolva éreztük magukat. Szép munka
volt, büszke vagyok a 4. osztályos tanulókra!
Bolláné Gódány Erika
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EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP – AHOGY MI LÁTTUK
Novemberben ismét volt az iskolánkban
Egészségvédelmi Nap. Ezen a szombaton olyan
programokon vehettünk részt, melyek témája
az egészség volt. Nagyon jó nap volt, amit az
is mutatott, hogy nem nagyon jutott eszünkbe, hogy szombaton iskolában vagyunk. Az
osztályoknak különböző programok voltak.
Mi a nekünk legjobban tetszőkről számolunk
most be.
Mindig nagyon népszerű a gyümölcssaláta
készítése. A mienkben volt szőlő, alma, kivi,
körte, barack és ananász is. Ezeket felszeltük,
apróra vágtuk, s végén öntöttünk rá gyümölcslevet. Persze a szülők is segítettek nekünk ebben.

belőle. De az is jó volt, hogy az osztályunk
egész nap együtt játszott.

A következő programon rendőrkutyával ismerkedtünk. Nagyon okos állat, hiszen amikor a
rendőr bácsi eldobott egy tízforintost, a kutya
megtalálta. (De jó lenne egy ilyen kutya a suliba! Könnyebben meglennének az elhagyott
cuccaink.) Az elsősegélynyújtáson tanultak
nagyon fontosak, hiszen sose tudni, hogy mikor szorul valaki a segítségünkre. Legyen szó
akár nyílt törésről, nem szabad megijednünk,
hanem segítenünk kell addig, amíg a mentő
oda nem ér. Az óriás társasjátéknál két csapatra osztottak minket. Mi voltunk a bábuk. A
játék során elhangzott kérdések és válaszok a
baleset-megelőzésről szóltak. Sokat tanultunk

A Művelődési Házban egy interaktív foglalkozáson vehettünk részt mi nagyok. Két színész
vezette, s olyan témát dolgoztunk fel segítségükkel, mely bármelyikünkkel megtörténhetne. A téma a játszótéri zaklatás volt. Az egyik
színész eljátszotta a szorongó, zaklatott gyereket, aki nem nagyon mer már a játszótérre
menni, mert a többiek ott bántják, megalázzák.
Ezt a szituációt kellett kisebb csoportokban
továbbgondolni, különböző szereplők bőrébe
bújva eljátszani. Beleélhettük így magunkat a
bántott gyerek szerepébe, s bizony nem volt
túl jó érzés. A legjobb az volt, hogy együtt próbáltunk megoldást találni erre a problémára,

megkeresni, hogy kik segíthetnek egy ilyen
helyzetben nekünk.
Az egészséges élethez hozzátartozik a helyes
táplálkozás is. Az aulában finom, de egészséges
szendvicskéket ehettünk. A mézkóstolót is
nagyon vártuk, hisz ki ne szeretné ezt az édes
finomságot. A nap különlegessége pedig a süti
és a torta volt, melyet a 10. Egészségvédelmi
Nap alkalmából kaptunk. Köszönjük!

BŰVÖSVÖLGYBEN JÁRTUNK
2017. november 16-án a Bűvösvölgyben jártak
a 8. és a 7. osztályosok.
A Bűvösvölgy egy médiaértés-oktató központ,
ahol a gyerekek a média világával ismerkedhetnek oly módon, hogy ő maguk forgatnak
filmet, szerkesztenek újságot, rádióműsort.
Célja, hogy a központba látogató gyerekek
játszva, aktív oktatófolyamatok során tanulják
meg, hogyan hat rájuk a média. A központ
másik feladata, hogy a biztonságos internethasználatra is felhívja a gyerekek figyelmét az
interaktív foglalkozáson.

Magyarország első médiaértés-oktató központja, a budapesti Bűvösvölgy 2014-ben, a
debreceni központ 2017-ben nyílt meg.

ment, azt segítették a padlón villogó színes
csíkok is. Nagyon látványos volt és megkön�nyítette a tájékozódást.

Közel fél éve jelentkezett iskolánk erre a programra, mely annyira népszerű, hogy egy iskolából tanévenként csak egy csoportot tudnak
fogadni.

A nap folyamán minden csoport négy foglalkozáson vehetett részt. Szerkeszthettünk
rádióműsort és újságot, készítettünk híradót,
forgathattunk filmet, reklámot. A biztonságos internethasználatról, a netes zaklatásról
egy interaktív foglalkozáson beszélgettünk.
Az elkészült munkákat szüleinknek is meg
tudjuk mutatni, hiszen mindenki megkapta
a csoportjának az alkotását.

A tanulmányi kiránduláson negyvenen vehettünk részt. Öt csoportba osztottak minket.
A csoportok megkülönböztetésére színeket
használtak, s hogy melyik csoport éppen hova

Szabad 1 Lap
Tanulás volt ez, még ha nem is az iskolapadban.
Olyan volt, mintha játszottunk volna egész nap,
mégis olyan dolgokról hallottunk és tanultunk,
melyekre másképp és máshol nem lett volna
lehetőségünk, csak itt. A program után már
más szemmel nézzük a híradót, hallgatjuk a

rádióműsorokat, hiszen ezen a napon egy kicsit
a kulisszák mögé láthattunk.
S hogy mi tetszett a legjobban? Minden. A
programok, melyek izgalmasak voltak, az épület, mely szép és modern volt, s az a vendég-
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szeretet, amivel fogadtak minket.
Nagyon tetszett mindenkinek. Máskor is vis�szamennénk, hogy ezeket az élményeket újra
átélhessük.
Ferhécz Aletta és Bolla János 7. osztály

LEVÉLGEREBLYÉZÉS
Jó olyan iskolába járni, melynek a környezete is
szép. S ahhoz, hogy tényleg az legyen, mi, diákok is hozzá tudunk járulni. Ennek érdekében
szervezte meg iskolánk diákönkormányzata a
hagyományos levélgereblyézést. Így ősz vége
felé már jelentős mennyiségű levél hullott le, s

elkélt egy kis segítség ennek összegyűjtésében.
Szerencsére az időjárás is kedvezett, hiszen
verőfényes napsütésben kezdtük a munkát.
Az egész napos padbanülés után jól is esett
egy kis mozgás. Elég sokan visszajöttek erre a
délutáni programra, s így sikerült jó sok levelet

összegereblyéznünk, amit aztán nagy zsákokba
tettünk. A munka végeztével zsíros kenyér és
meleg tea várt minket, ami nagyon finom volt.
Nagyon élveztük ezt a délutánt, s bár elfáradtunk, de megérte, hiszen mi is tettünk azért,
hogy szebb legyen iskolánk környéke.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Könyvkötő tanfolyam a Művelődési
Házban
Az utóbbi években egyre elterjedtebb a workshop angol szó, melyet mi régen a tanfolyamra
és szakkörre használtunk. A szomagyarito.hu
internetes oldal szerint jelentése: egy adott
szakterület iránt érdeklődő emberek talál-

kozója, melynek célja, hogy közös munkával
valami újat – általában szellemi terméket –
hozzanak létre az adott témában.
November 18-án mi is e célból gyűltünk össze
a művelődési házban: közös munkával valami újat alkotni. A téma a könyvkötés volt,
melyhez szakértőnek és segítségnek Somogyi
Márk könyvrestaurátor és könyvkötő tudását

vettük igénybe. Márk sokféle segédanyagot
hozott magával a selyempapírtól a kínai
írásjellel mintázott pauszpapírig, melyekből mindenki ízlése szerint választhatta ki a
jegyzetfüzete borítóját.
Megtudtuk, hogy többféle minőségű papírból
is fűzhető füzetecske, és különböző felhasz(A cikk folytatása a következő oldalon.)

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

nálási módra más-más minőséget érdemes
figyelembe venni: a jegyzetelésre használt
lapokhoz jó a nyomtatópapír, de a rajzoláshoz
már más típusút javasolt választani. Miután
a papírt egyforma méretűre vágtuk, jöhetett
a kartonlap méretezése, melyre a borító fedlapját ragasztottuk. A ragasztás kicsit trükkös
volt, de kisebb-nagyobb sikerekkel túlvoltunk
rajta, következett a lyukasztás és a gerinc kötése. Miután elsajátítottuk a japán kötéstechnika

öltéseit, már egymásnak is tudtunk segíteni,
sőt jutott idő még egy másik típusú füzetke
elkészítésére is, csak hogy biztosan rögzüljenek a megtanult lépések.
Korábban többen is jelezték, hogy a mostani
workshopon nem tudnak, de egy következőn
szívesen részt vennének, ezért 2018. január
13-án, szombaton újabb alkalmat hirdetünk.
A részvételi díj 5.500 Ft, melyet a helyszínen
kell majd befizetni, és magában foglalja a

felhasznált alapanyagok árát.
Ha olyan kreatív tagja van a családnak, aki
szívesen tanulna ilyesmit, részére karácsonyi
ajándéknak javaslunk kupont vásárolni, mely
a Nagy László Művelődési Ház irodájában
kapható a tanfolyam áráért, és tulajdonosát
a könyvkötő workshopon való részvételre
jogosítja.
Omischl Erika

SIKERES KÖNYVTÁRI ÁLLOMÁNYGYARAPÍTÁSI PÁLYÁZAT

Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázat keretében önkormányzatunk sikeresen
pályázott szótárak, nyelvi könyvek beszerzésére.
A pályázat keretében 33 db könyvet nyertünk, 50%-os kedvezménnyel, 46.340,- Ft-os áron.
A szótárak, nyelvi könyvek, munkafüzetek és egyéb kiadványok - nyilvántartásba vételt követően - hamarosan elérhetők lesznek
könyvtárunkban.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

EGYRE NÉPSZERŰBB A VADON NŐTT GYÖNGYVIRÁG
DALKÖR
Több mint nyolc éve, 2009-ben egy baráti
társaság fejéből pattant ki az ötlet, hogy saját örömükre, szórakoztatásukra gyűjtsenek
népdalokat, feledésbe merült katonadalokat.
Heti egy alkalommal találkoztak, énekeltek,
jól érezték magukat, minden gondjukat, bajukat az időre feledve.
A lelkes ki csapat hamarosan „kinőtte önmagát”. Kezdetben - kissé bátortalanul - helyi
rendezvényeken mutatkoztak be, majd hamarosan hírük ment a szomszéd településeken
is, ahová meghívásokat kaptak.
Azóta a környéken, szinte minden településen ismerté váltak, évente visszatérő, nagy
szeretettel fogadott vendégek.
Megyén kívül is vitték már a település hírnevét, az idei évben bemutatkoztak Kunszentmiklóson, valamint Vésztőn (Békés
megyében) a Katonadal Fesztiválon, ahol
különdíjban részesültek.
Megmérettették magukat 2015 évben az Országos Népek tánca, népek zenéje fesztiválon,
ahol arany minősítést értek el. Felbátorodva
beneveztek az Országos Ki mit tud? vetélkedőre, amit Harkányban rendeztek. Az előadott dalcsokrot kiemelt arany minősítéssel

jutalmazták.
Időt és fáradságot nem sajnálva, nagy lelkesedéssel immár negyedik éve rendezték
meg falunkban a Népdalkörök Találkozóját,
melyre meghívták a környék településeinek
népdalosait, valamint minden érdeklődőt a
településünkről!
Ahhoz, hogy ezek az eredmények megszülettek, kitartás, elszántság és nagy-nagy szeretet igazolódott a népdalok, katonadalok,
betyárdalok, indulók iránt. Cél ezek értékének

megőrzése, népszerűsítése, a hagyományok
művelése, hisz a népdalok a vidék egyik kiemelt kulturális gyöngyszemei.
A rendezvényekkel erősítik a település kulturális életét, közösségi kapcsolatok ápolását.
A kis csapat létszáma, összetétele az évek
során változott, de nyitott maradt, a hasonló
adottságú és érdeklődő fiatalok és idősebbek
előtt.
Zétényi Margit

Szabad 1 Lap
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TOBORZÁS AZ ULTIKLUBBA
Tisztelt ultizni szerető és akaró sporttársunk!
Ezúton értesítjük az érdeklődőket, hogy szándékunkban áll megalakítani Szabadegyházán
az amatőr ultiklub szövetséget. Elképzelésünk, hogy a szabadidőnket kultúráltan, ba-

ráti körben szórakozva töltsük el.
Előzetesen az érdeklődéstől függően heti
egy-két alkalommal tartanánk összejövetelt.
Amennyiben a foglalkozások elérik a várt
eredményt, úgy szeretnénk a fiatalabb korosztályt is bevonni ennek a szép kártyajátéknak

a fennmaradása érdekében, pl. ultitanfolyam
tartása, a játékba való bevezetés.
Ha érdekel benneteket, jelentkezni vagy
szóbeli tájékoztatást az alábbi elérhetőségen
kérhetsz: Sántha Ferenc (20/94-68-981)

TESTVÉRTELEPÜLÉSÜNKRŐL JELENTJÜK
ÁTADTÁK A KORONDI TURISTAÖSVÉNYT
Átadták a Korond határában épített Csiga-domb tanösvényt, melyet a Korond Turisztikai Egyesület helyi mesterekkel és önkéntesekkel, részben pályázati pénzből, részben
pedig adományból és önerőből hozott létre.
Biztonságos és kényelemes, fapadolásos turistaösvényen lehet körüljárni a Korond határában található Csiga-dombot, megcsodálni
az aragonitszikla látványos rétegződéseit, az
Unicum népi fürdőt tápláló sós forrást, a
gázfeltöréses iszapvulkánt, majd a kilátóról
végigtekinteni a természetvédelmi területen,
illetve a Sóvidék dombjain. A Korond Turisztikai Egyesület helyi mesteremberekkel és önkéntesekkel néhány hét alatt, hol szép időben,
hol esőben vagy korai havazásban építette a
kétszáz méteres szakaszt úgy, hogy az időjárástól függetlenül járható legyen. A nagyobb
biztonságért a veszélyesebbnek vélt részeken
védőkorlátokat szereltek fel, a pihenést padok
teszik kényelmessé. A környezet megóvása érdekében szemetesládákat helyeztek ki,
ugyanakkor magyar, román és angol nyelvű
információs táblák kerültek ki, a hely érdekességeiről és az aragonitról közölve leírást.
A projekt kivitelezéséhez a helyi önkormányzat és a megyei tanács pályázatán nyert pénz
mellett magyarországi testvértelepülési támogatást is kapott az egyesület, illetve egy
helyi szállítási vállalat, valamint két személy

adományozott. A hiányzó összeget az egyesület saját költségvetéséből pótolta. Megépítésére tizenhat munkanapra és három nap
kalákázásra volt szükség, amelyen összesen
negyvenkét személy vett részt. A tizenhat
építési munkanap alatt átlagban naponta öt

ember dolgozott. És volt, amikor a Korondi
Iskolaközpont faipari szakos diákjai is segítettek – közölte az építési munkálatokról szóló
beszámolójában Ravasz Mihály, a Korond
Turisztikai Egyesület elnöke. Katona Mihály
polgármester elsősorban a kaláka alkotó és
közösségmegtartó erejét emelte ki.
A projektet anyagilag is támogató Szabadegyháza – Korond testvértelepülése – polgármesterének üzenete és Pál Antal plébános áldása

után kiosztották a támogatói emléklapokat.
Ezt követően a szervezők a hely megnevezésével összhangban diós csigákkal kínálták
meg a jelenlévőket, majd Pál Zoltán földrajztanár idegenvezetésével mindenki végigjárta
a tanösvényt. A sziklaszoros bejáratánál a
helyi középiskolások korondi költők verseiből
szavaltak, valamint előadták a Csiga-domb
legendáját.
(Forrás: https://szekelyhon.ro/aktualis/
kesz-a-korondi-turistaosveny)

ÜNNEPI ALKALMAINK - REFORMÁTUS EGYHÁZ
december 3., vasárnap 9:00: advent első
vasárnapi istentisztelet
december 9., szombat 17:30: adventi este
Fodor István vendégelőadóval
december 10., vasárnap 9:00: advent második vasárnapi istentisztelet
december 10., vasárnap 16:00 adventi kávéház és gyertyagyújtás a református gyülekezet
szervezésében
december 17., vasárnap 9:00 zenés áhítat a
ref. kórus szereplésével

december 22., péntek 16:00 gyermekkarácsony a műv. házban
december 24., szombat 14:00 szentesti istentisztelet
december 25., vasárnap 9:00 karácsonyi
istentisztelet úrvacsorával
december 31., szombat 14:00 óévzáró istentisztelet
január 1., vasárnap 9:00 újévnyitó istentisztelet
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ADVENTI GONDOLATOK
„Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt,
és meghallgatta kiáltásomat. És kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből,
és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet. És új éneket adott szájamba,
a mi Istenünknek dicséretét; sokan látták
és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.”
(Zsolt 40, 1-3.)
„Várván vártam az Urat…”
A várakozás csodája türelemre és odafigyelésre indít, így karácsony közeledtével különösen
törekszünk egy kicsit lecsendesedni és várni.
Várni a hit és bizalom köntösébe burkolózva
abban az állapotban, amikor az ember szíve
megnyílhat a természetfeletti felé. A várakozás
sejteni enged egy olyan felfokozott állapotot,
mint ahogy a szerelmes várja, hogy a szíve
választottjával találkozhasson. Amikor a várakozás már vágyakozássá fokozódik… Várván
várni – az már valami többről szól. Itt már
nem általánosságban beszélünk, itt már nagyon nem mindegy, mi fog történni. Minden
fel lett téve egy lapra! Az igazi, szívből cselekvő
várakozó állapot kockáztat, méghozzá jelentős a tét. Az ilyen jellegű várakozás sohasem
passzív: attól hiteles és valódi, hogy tevékeny
készülődéssel telik. Tervezget, álmodozik, végiggondolja számtalanszor milyen lesz, ha…
„Az igazak várakozása örömre fordul, de
a bűnösök reménysége semmivé lesz” (Példabeszédek 10,28). A várakozás beteljesülésének pillanatában semmivé foszlanak az
odáig megtett út nehézségei. Mint mikor egy
kisgyermek megszületik: a kilenc hónap terhe

és aggódása, félelmei és lemondásai senkit
nem érdekelnek többé, hiszen ott van az a
személy, aki miatt az egészet végigcsináltuk.
Már csak ő számít, már csak az ő jövője a
fontos. A Krisztusra várásunk egyik legfőbb
áldása, hogy jelenlétében mindig valami új
kezdődik, és közelségében képesek vagyunk
másként látni magunkat, másokat, helyzeteket, sorsokat. Ő a mi nagy beteljesedésünk.
Vele, Miatta és Érte… Ez a várakozásunk nagy
célja, Ő az életünk valódi értelme.
„és hozzám hajolt…”
Csoda, csoda és csoda! Belém lát, egészen a
csontok és a hártyák találkozásáig elhat az ő
jelenléte, megérint, közel jön. Sokan, keresztényként is félnek ettől az intim, bensőséges
kapcsolattól. Nem kell azt túlzásba vinni –
mondják. Mintha valahogy mindig jobban
szeretnénk csinálni a dolgokat, mint ahogy
azokat Jézus tette. Majd mi tudjuk, majd mi
korlátozzuk, majd mi megadjuk a megfelelő
keretet. Különben is, három lépés távolság
tartásában jók vagyunk. De Isten másképpen gondolta. A golgotai keresztnél nagyobb
túlzást nem láttam még. Az a pazarlás, amit
Ő művel, ha szeretetről van szó, felülmúlhatatlan. Nem mérlegel, nem számítgat és nem
szab határokat. Szeret, odahajol és cselekszik,
nem csak beszél. Tetteinek mindig velejárója
a változás. Az Ő hozzánk hajolása mindig
változtat, alakít, formál. Ő tette meg a hozzám
vezető első lépést. Nem nekem kell lépnem!
És ez mérhető. Ma már nem vagyok az az
ember, aki tegnap voltam. Növekedtem, vál-

toztam, alakultam, hiszen szelleme formált
engem az elmúlt 24 órában is. Lemetszett
rólam vadhajtásokat, vagy épp a tegnap még
zöld, nyers gyümölcskezdeményeim mára
már szüretre érettek.
„…új éneket adott számba…”
Egészen közel jön. Megérint, szívbe markol,
megváltoztat, új látószögből élem meg a dolgokat. Ez érintkezésről beszél nekem. Közelségről, ami megszentel és helyreállít. Reményt
ad és felemel. Szeretem, ahogyan megosztja
magát velem. Kedvem támad leutánozni Őt és
ugyanígy tenni. Aztán lassan elkezdem tanulni megosztani magam másokkal, ugyanúgy,
ahogyan azt Ő is teszi velem.
A Szeretet hamisítatlan jellemzője hogy ad, ad
és megint csak ad. Hogy oszt és nem fél attól,
hogy Neki nem marad. A Szeretet minden
egyes megnyilvánulásával tanítani akar bennünket, hogy törvényei nem Földi törvények.
Hogy nem leszünk kevesebbek, ha megosztjuk
azt, amink van. Sőt! Növekedésünk és fejlődésünk kulcsa az adni tudás. A megosztásra
való készség. Most 2017 adventjében sincs
ez másképp. Törekedjünk hát arra, hogy várakozásunk ne öncélú legyen. Hogy mindaz,
amit jelenlététől kapunk, élő vízként tovább
folyjék belőlünk, és mások épülését, javát,
örömét szolgálja. Ez az advent igazi haszna,
ez karácsony valódi értelme.
Várni, betelni, tovább adni. Legyen mindnyájunknak ilyen AD-ventje!

Szabad 1 Lap
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TOVÁBBI KÉPEK AZ EGÉSZSÉGVÉDELMI NAPRÓL

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. Goda László
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: 13.00-17.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Kedd: 08.00-11.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Szerda: 10.00-12.00
(előtte 08.00-09.00: csecsemő- és
gyermektanácsadás
09.00-10.00: várandós tanácsadás)
rendelés: Sárosdi u. 5.
Csütörtök: 08.00-11.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Péntek: 09.00-12.00
(előtte 08.00-09.00: iskolaorvos)
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

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:
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067

IMPRESSZUM
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HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal

20 000 Ft + ÁFA

Fél oldal

10 000 Ft + ÁFA
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