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2018.Január Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VIII. évfolyam

Egészségben, eredményekben gazdag 2018-as
esztendőt kívánunk Szabadegyháza község
minden lakosának!
Kányádi Sándor:
Csendes pohárköszöntő
újév reggelén
Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívből ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

Óévbúcsúztató - újévköszöntő
Köszöntöm Szabadegyháza minden lakosát
a 2018-as esztendő első napjaiban.
Az óév végén, az újév elején mindig megállunk, hogy emlékezzünk a mögöttünk álló
évre! Emlékezzünk a sikereinkre és a kevésbé
jó dolgokra, arra, ami a mi döntésünktől függött és arra is, ami fölött nincs hatalmunk.
Emlékezzünk arra, amikor a településünk
apraja-nagyja együtt ünnepelt, vagy amikor
egy-egy kényes helyzetben meg kellett véde-

nünk a képviselők vagy intézményvezetők
döntését, dolgozóink és a falu lakosai előtt
is. Az új évvel kapunk még egy esélyt, hogy
megbocsássunk, hogy jobbak legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne
töprengjünk azon, mi lett volna, ha, örüljünk
annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, hogy
jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk,
és nem csak újévkor, hanem egész évben.
Az idei tervek, elképzelések ismertetése előtt

értékeljük röviden a mögöttünk hagyott évet!
A decemberi közmeghallgatáson részleteztem
a költségvetés számait, és lapunk hasábjain
is bővebben olvashatnak a bevételekről, kiadásokról. Itt csak nagyvonalakban térek ki
arra, hogy mit valósítottunk meg a tervezett
fejlesztések közül.
(A cikk folytatása a 2. oldalon.)
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Régóta vártuk a napelemes fejlesztés megvalósulását, amelyre 19 millió forintot nyertünk
az adósságkonszolidációban nem részesült
- magyarul jól gazdálkodó - településeknek
kiírt pályázaton. Ez a pénz elegendő volt négy
intézményünk- óvoda, művelődési ház, hivatal, egészségügyi komplexum - napelemes
fejlesztésére. Bővítettük a térfigyelő kamerarendszert, így most már 29 kamera figyeli közterületeinket, bekötőútjainkat, a frekventált
helyeken lévő intézményeinket. Az év végén
sor került az érintett lakosok által már régóta
kért járdafelújításra, kapubejáró-építésre az
Arany János utcában, az egyik oldalon. Az
utca másik oldalán idén folytatjuk a kapubejárók építését. Azon elv mentén, hogy a
nagyobb forgalmú üzletek, vendéglátó helyek
előtt parkolókat alakítsunk ki, az Ady Endre
utcában parkolót építettünk, az utca nagy
részét leaszfaltoztuk. A játszótér előtti szakaszon a járdafelújítás januárban folytatódik, és
befejeződik az útfelújítás is.
A vasútállomás felé vezető úton útjavítási
munkákat végeztünk, hogy a téli időszakban ne romoljon tovább az útfelület állapota.
Megvásároltuk a Cecei-féle ingatlant a Csonka
utcában, ahol a felújítása után önkormányzati
szükséglakást alakítunk ki.
Az orvosi lakás felújítását is elvégeztük a nyári időszakban, az új háziorvos szeptemberi
beköltözésére. Kétségtelen, hogy az előző év
legnagyobb eredményének tartjuk azt, hogy
hosszú évek után állandó háziorvosa van településünknek. A sok-sok éves helyettesítési
időszakot követően remélhetőleg olyan - szakmailag és emberileg - fiatal háziorvossal sikerült megállapodnia a képviselő-testületnek,
aki hosszú évtizedeken keresztül szolgálja a
szabadegyházi lakosok egészségét, bár reméljük, minél kevesebbszer találkoznak vele
a rendelőben. Dr. Goda Lászlóval olyan, az
illetékes szakhatóságok által is támogatott
feladat-ellátási szerződést kötöttünk, amelyben mindkét fél vállalt kötelezettségeket,így
többek között a szakdolgozót is a háziorvosnak kell alkalmaznia a jogszabályok alapján,
a rezsiköltségekhez viszont az önkormányzat
is hozzájárul, tekintettel arra, hogy egy épületben rendel több szolgáltató, így a takarítás
és bizonyos közüzemi szolgáltatások nehezen
megoszthatók.
Az idei év legnagyobb eredménye után szót
kell ejteni a településünket ért legnagyobb
teherről, a szolidaritási hozzájárulásról, amit a
tavalyi költségvetésben vezetett be az Ország�gyűlés. Ez a teher a legnagyobb adóerőképességgel rendelkező önkormányzatokat sújtja, és
mértéke a tavalyi évben 243 millió forint volt.
Ez az összeg a befizetett iparűzési adónak kb.
40%-a, ezért szükségesnek tartottuk - a stabil,
biztonságos költségvetési gazdálkodás érde-

kében - az iparűzési adó mértékét felemelni
a maximális 2%-ra, valamint új adónemet
vezettünk be, az építményadót, amelynek
mértéke csupán töredéke a kivethető összegnek. Ezek az adónemek a magánszemélyeket
nem érintik.
Fontosnak tartom kiemelni, hogy sem a korábbi években, sem idén nem tervezzük olyan
adónem bevezetését, amely a magánszemélyekre további terheket róna. Emellett - hogy
a valóban kis bevételű vállalkozások terheit
csökkentsük - a tavalyi évben a korábban
biztosított adókedvezményt felemeltük a törvényben biztosított 2,5 millió forint maximális
határig, tehát akinek az éves adóbevétele nem
éri el ezt az összeget, nem kell iparűzési adót
fizetnie.
Nem önkormányzati beruházás, de a településünket jelentős mértékben érinti a 62. számú
főút felújítása, amely hamarosan befejeződik.
Számos fórumon elmondtam aggályainkat a
két településrész elvágásával, közlekedésbiztonsággal, tömegközlekedés elérhetőségével
kapcsolatban, amire reméljük, hogy idén már
megnyugtató választ kapunk, mint ahogy az
elkerülő megépítése után felmerülő kérdésekre, tehát hogy kinek a fenntartásába kerül
a jelenlegi 62-es út, ki újítja föl, és mi lesz a
vasúti átjáró sorsa.
Az infrastukturális fejlesztések, beruházások
mellett a tavalyi évben is nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a településen minden
korosztály számára kultúrált, igényes szórakozási lehetőséget biztosítsunk, legyen szó
akár falunapról, cukorfalat fesztiválról, szüreti
felvonulásról és bálról, sportnapokról, kiállításokról, előadásokról, adventi műsorokról és
más ünnepeinkről. Felújítottuk felnőtt játszóterünket a művelődési háznál, és a lakótelepi
pihenőpark mellett is kialakítottunk egy új
felnőtt játszóteret. Természetesen minden
programot nem tudunk helybe hozni, így akár
az agárdi popstrand nyári rendezvényein, akár
a Velence-korzón felállított műjégpályán igényes szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget
biztosítottunk ingyenesen vagy kedvezményesen lakosainknak. Emellett számos kirándulást szerveztünk erdélyi testvértelepülésünkre,
adventi programokra, színházi előadásokra.
A tavalyi évben is biztosítottuk a szociálisan
rászorulók részére a települési támogatásokat,
elsősorban természetbeni juttatás - szociális
tűzifa, gyógyszertámogatás, az önkormányzat által termesztett burgonya -formájában,
ezenkívül - bár nem a hivatal feladata - a
népkonyhai ebédet is a hivatal dolgozói osztották ki. Társulási formában működtettük a
családsegítő szolgálatot, amelynek keretében
a rászorulók szociális étkeztetést vehettek
igénybe. A gyerekek és az idősek- mint már
megszokott - tavaly is kaptak Mikulás- és ka-

rácsonyi csomagot. A kisgyerekek ingyenesen
igényelhették a ROTA-vírus és bárányhimlő
elleni védőoltást, a 60 éven felüliek részére
a tüdőgyulladás ellen ingyenesen biztosítottuk a védőoltást. A gyerekek beiskolázási
támogatást, a felsőoktatásban tanulók pedig
Bursa Hungarica ösztöndíjat kaptak. A helyi
iskolásokat és pedagógusokat ugyanúgy támogattuk, mintha az iskola a mi intézményünk
lenne, hiszen a mi gyerekeink tanulnak itt és
ők is aktívan szerepelnek a községi rendezvényeken, programokon. Így pl. a kihívás napján, a mobilitási héten vagy az idén tizedszer
megrendezett egészségvédelmi napon.
Ingyenes internet-elérhetőséget biztosítottunk
intézményeink vonzáskörzetében, padokat,
hulladékgyűjtőket helyeztünk ki közterületeinken.
Nem szociális alapon jár, de igen népszerű volt
a tavalyi évben az energetikai korszerűsítési
támogatás, aminek keretében közel 30 millió
forintot ítélt oda a testület a lakosoknak.
Természetesen ha évértékelésről beszélünk,
nem mehetünk el olyan kérdések mellett,
amelyek a település lakosainak egy részét
érzékenyen érintik. Ilyen pl. temető melletti
csirketelep problémája vagy a már említett 62es elkerülő, ami nemcsak az ipartelepen élőket
érinti, hanem mindenkit, aki közlekedik, akár
autóval, akár busszal. Reméljük, hogy az új
évben ezekre a kérdésekre is megnyugtató
választ és megoldást kapunk.
Bár már érintettem néhány idei évi fejlesztést,
most kicsit bővebben az idei évi tervekről.
Az állami költségvetésben a gazdálkodást
érintő főszabályok nem változtak, átszervezéseket nem tervezünk, bár az országgyűlési
választás miatt a közmunkaprogramnál kevesebb és rövidebb időtartamú foglalkoztatásra
lehet számítani, örülünk, ha az intézményi
takarítási feladatokat el tudjuk látni a közfoglalkoztatottakkal.
Idén is sújt minket a szolidaritási hozzájárulás, aminek a mértéke nem változik, de az
összege igen, mivel a vállalkozások adóalapja
nőtt, így az általunk befizetendő szolidaritási
hozzájárulás összege is emelkedett, 15 millióval, tehát 258 millió forinttal terheli meg a
költségvetésünket. A tavalyi év tájékoztatónál
nem említettem, hogy állami támogatást tavaly sem kaptunk és idén sem kapunk, hanem
nettó befizetői vagyunk az államnak.
Az idei évben az István utca felújítására nyert
69 millió forintot is el kell költenünk, mivel
2018 év végéig ezzel az összeggel el kell számolnunk. Ezt az összeget is az adósságkonszolidációban nem részesült településeknek
kiírt pályázaton nyertük. Az idén folytatjuk
az Ady Endre utca felújítását, az Arany János utcában a kapubejárók építését, ahogy
a Mező és Rákóczi utcákban is, ezenkívül a
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Széchenyi utcában padkafeltöltést tervezünk,
a Madách utcában pedig az árkok lefedésével szélesítenénk az utat. A Than K. 9. szám
előtt parkolót építünk. Az iskolafelújításra 50
millió forintot nyertünk, ehhez ugyanennyit
hozzátéve befejezhető az iskola felújítása. A
közvilágítás-korszerűsítést vagy az idei évben
vagy jövőre valósítjuk meg.
Az idei évben időszerű a helyi építési szabályzat és településrendezési terv felülvizsgálata.
Ennek keretében tervezzük új utca nyitását,
valamint - amíg ezek a telkek kialakulnak - egy
néhány lakásból álló fecskeház építését. Mivel
a 2018-as év a családok éve, ezzel a fiatal házasoknak szeretnénk közös életükhöz alapot
adni, valamint a születési, életkezdési támogatással növelni a gyermekvállalási kedvet.
Ennek részleteit később dolgozza ki a testület.
Folytatjuk a közterületek fásítását, virágosítást, parkosítást, a posta melletti ingatlanon
parkolók és pihenőpark kialakítását
Szabadegyháza idén lesz 70 éves, erről a kerek
évfordulóról a falunapon emlékezünk meg.

Ugyancsak színvonalas programokkal várjuk
lakosainkat a művelődési ház többi rendezvényén, a cukorfalat fesztiválon, a táncnapon,
szüreti felvonuláson és a helyi közösségek
programjain.
Az idei évben is támogatjuk a civil szervezeteket, egyházakat, alapítványokat, és szeretnénk minél több helyi lakosnak lehetőséget
biztosítani, hogy erdélyi testvértelepülésünkre
eljusson. A francia testvértelepülési kapcsolatot továbbra is fenntartjuk az iskolás gyerekek
táboroztatása szintjén, a felnőtt kapcsolatok
azonban - újabb jelentkezők hiánya miatt egyelőre felfüggesztésre kerülnek. Az erre
fordított összegből sokkal több embernek
tudunk lehetőséget biztosítani, hogy erdélyi
barátainkhoz eljussanak.
Ebben a rövid köszöntőben mindenre nem
tudtam kitérni, hiszen az egész műsor is kevés
lenne rá. A lakosok - ahogy eddig - az új évben
is megtalálnak bennünket, hogy megosszák
velünk javaslataikat, ötleteiket, elmondják
problémáikat. Sajnos azt nem tudjuk ígérni,
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hogy minden problémájukat azonnal megoldjuk, hiszen az felelőtlen ígérgetés lenne,
még csak azt sem tudjuk garantálni, hogy
mindent betervezünk az idei költségvetésbe.
Több mint 800 család és több mint 2200 ember
él a községben, amelyik fejlesztés, intézkedés
az egyik embernek természetes, magától értetődő, az a másik ember számára - aki másik
utcában vagy külterületen lakik - még csak
álom. Minden igénynek, kívánságnak mi sem
tudunk eleget tenni, és sajnos a tendencia az,
hogy az elvonások nem csökkennek, hanem
nőnek. A negyedmilliárdos megszorítás ellenére a tavalyi évben is tudtunk fejlesztéseket
végrehajtani és az idei évben is tervezzük,
hogy fejlődjön, szépüljön kis településünk.
Hogy ne csak lakható, hanem élhető is legyen
Szabadegyháza!
Szabadegyháza község minden lakosának
áldott, egészségben és sikerekben gazdag,
békés, boldog új esztendőt kívánok!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad1TV: már az interneten is
Tavaly szeptembertől ismét elindult a Szabad1TV. Az újra indulás óta megújult arculattal és más műsorstruktúrában tárjuk
Önök elé, illetve idézzük fel a településen zajló
közéleti, sport és egyéb eseményeket. Szeptembertől az új összeállításokat kéthetente
pénteken 19 órától láthatták, melyet a köztes
héten kedden, szintén 19 órai kezdéssel ismételtünk. Idén az adásnap annyiban változik,

hogy a kéthetenkénti műsorokat péntek 19
órától hétfő reggelig folyamatosan sugározzuk. Remélhetőleg így többen figyelemmel
kísérhetik a Szabad1TV adásait. Tájékoztatjuk
továbbá a kedves olvasókat, hogy immár az
önkormányzat honlapján is megtalálhatók a
szeptemberi és az októberi adások. A feltöltött
összeállítások kéthavonta fognak cserélődni,
tehát februárban a novemberi és a decemberi

műsorok kerülnek majd fel. Akik az interneten szeretnék figyelemmel kísérni a Szabad1TV adásait tehát, a www. szabadegyhaza.
hu oldalon a „KÖZSÉGÜNKRŐL” menüpont
alatt a „SZABAD1TV” címnél találhatják.
Remélem idén is néznek bennünket, várom
Önöket a képernyő elé.
Skoda István főszerkesztő
Sárvíz Multimédia Bt.

ISKOLAI HÍREK
A fecskék vándorlása
A Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. rajzpályázatot hirdetett, melynek témája
a fecskék vándorlása volt. A zsűri döntése alapján iskolánk 2. osztályosai által készített rajz kollázskép kategóriában bekerült a három
legjobb közé. Gratulálunk a gyerekeknek és Kinga néninek, akinek
irányítása mellett készült az alkotás!

Téli madáretetés
Beköszöntött a tél és szárnyas barátainknak egyre nehezebb táplálékhoz jutniuk. A mi felelősségünk, hogy ebben a számukra nehéz
időszakban segítségükre legyünk.
Idén a 4. osztályosok feladata a madáretetők készítése, kihelyezése
és folyamatos feltöltése magvakkal.
(A cikk folytatása a következő oldalon.)
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De mire is kell figyelni a téli madáretetéskor?
Erről kérdeztük Müller Sándor tanár urat.
- Ha már elhatároztuk, hogy mi is kihelyezünk egy madáretetőt, akkor rögtön felmerül
a kérdés: Mivel etessük a telet nálunk töltő
madarakat?
- Mi a gyerekekkel napraforgómagot tettünk
az etetőkbe. De tehetünk bele dióbelet is, bár
az elég drága. De ha otthon segítetek diót
pucolni, akkor apróbb darabokat, amit nem
használtok fel a sütéshez, azt héjjal együtt ki
lehet tenni a madaraknak. Azt is kicsipegetik.
Az a lényeg, hogy olajos magvak legyenek,
mert az télen energiát ad nekik.
- Mit ne adjunk nekik?
- Kenyeret ne adjunk nekik, mert az megdagad és megsavanyodik a begyükben, amitől
elpusztulnak.
- Tavaly sok madáretetőt helyeztünk ki az
iskolában. Idén hány készült?
- Tavaly kb. 20 darabot csináltunk, ha jól
emlékszem. Ebből idén az ötödikesek már
sokat elvittek. Csináltunk még kb. 10 darabot, melyből kerül ki az orvosi rendelőhöz,
a Művelődési Ház környékére, de az oviba
is küldtünk. Hetente kétszer meg kell nézni,
hogy elegendő táplálék van-e az etetőben,
mert fontos, hogy ha már elkezdtük az etetést,
akkor az folyamatos legyen.
- Fontos számunkra a környezetünk védelme, ebbe beletartoznak a madarak is, ezért
is gondoskodunk róluk télen is.
- Igen, egyrészt ökoiskola vagyunk, termé-

szet- és környezetbarát. Másrészt ezek a
madarak itt élnek a környezetünkben, nem
költözőmadarak. Mivel télen kevés a rovar,
amivel táplálkoznak, ezért ezt pótolni kell a
szervezetük számára, hogy fennmaradjanak.
Ráadásul ezek a madarak hasznosak is. Azt
a rengeteg ízeltlábút, kártevőt, amik a fákat,
elsősorban a gyümölcsfákat megtámadják,
azokat pusztítják ezek a szárnyasok. Ha itt
fognak enni, akkor valószínűleg itt rakják a
fészküket, itt nevelik a picinyeiket. A fiókák
egyfolytában éhesek és rovarokkal kell táplálni
őket. Gyakorlatilag ez a legjobb védekezés a
kártevők ellen.
- Megfigyelése szerint melyek a mi környékünkön a leggyakrabban előforduló madarak?
- Itt elsősorban a cinegék cserregnek, kék
és széncinegék. Rigót nem sokat láttam,
egyet-kettőt az elmúlt télen, de ez nem jelenti
azt, hogy nincsenek. Elvileg lehet még vörösbegy, barázdabillegető, különböző kis énekes
madarak. Adonyban sok a veréb, ami szintén
nagyon hasznos, főleg mikor kicsinyei vannak.
- Sok madár van a környékünkön?
- Azt tapasztaltam, hogy tavaly nem volt túl
sok. Ezért is tettünk ki több etetőt és nem csak
oda, ahova tavaly.
- Kinek a feladata az etetés?
- Ökoiskolai programunk szerint mindig a 4.
évfolyam feladata. Ők folyamatosan ellenőrzik
az iskolába és a faluba kihelyezett etetőket. De
szerintem mindenkinek a feladata, gyereknek és felnőttnek egyaránt, aki felelősséget

Mikulás-kupa

Arany János Budapestje

December elején Seregélyesen rendezték
meg a Mikulás-kupát, melyen tollaslabdában mérhették össze a gyerekek a tudásukat. Iskolánkat két társunk képviselte ezen
a versenyen. Az indulók, kb. 60 versenyző,
négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A hét pályán folyamatosan zajlottak az
izgalmasabbnál izgalmasabb mérkőzések. Az
egész napos verseny számunkra szép eredménnyel zárult. Bolla János egyéniben a II.
helyet szerezte meg, míg párosban Ferhécz
Alettával az I. helyen végeztek. Gratulálunk!

2017-ben ünnepeltük Arany János születésének 200. évfordulóját. E jeles alkalomból
nyílt lehetőség az Aranybusz látogatására
településünkön, a 7. osztályosok erdélyi útjuk
során felkereshették a költő szülőházát és a
Csonkatornyot Nagyszalontán, s december
közepén a 6. osztályosok vehettek részt az
„Arany János Budapestje” Diákutaztatási
pályázatnak köszönhetően egy kiránduláson.
December 14-én reggel izgatottan gyülekeztünk. Mindig örülünk, ha nem kell tanulnunk, de ha még kirándulni is mehetünk,
az dupla öröm. Nem sejtettük, hogy ezen a
kiránduláson többet fogunk tanulni Arany
Jánosról és a Szent Koronáról, mint az iskolában.
Már az utazás is sok látnivalót tartogatott,
amiről Andi néni és Gábor bácsi mesélt nekünk. Először a Petőfi Irodalmi Múzeumba
mentünk. Egy kicsit el is késtünk, mert a
buszról leszállva eltévedtünk, de szerencsére
megvártak minket a foglalkozással. A múzeumpedagógiai foglalkozáshoz csoportokba
osztottak minket, s különböző feladatokat

érez a környezetében élő állatokért, köztük a
madarakért is.
- Reméljük, hogy egyre több kertben láthatunk majd madáretetőt. Még nem késő
kihelyezni, hiszen hosszú a tél. Köszönjük a
beszélgetést és a hasznos tanácsokat!
kaptunk. Így mi magunk fedezhettük fel az
Arany János életéről és műveiről szóló kiállítást. Volt, akiknek fotózni kellett, másoknak
megkeresni néhány kiállítási tárgyat, vagy
régi szavak jelentését kitalálni. Amikor mindenki elkészült, akkor a feladatok megoldását
megmutattuk a többieknek is. Így a foglalkozás végére már mindenki sokat tudott a
költőről. Ezután a közeli étterembe mentünk,
ahol nagyon finom ebédet kaptunk.

A pályázat másik célja az volt, hogy Arany
Jánoshoz köthető helyeket keressünk fel Budapesten. Andi néni nekünk a Parlamentet
választotta, illetve az Országgyűlési Múzeum
Szent Korona foglalkozását. Ebben a múze-
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umban a magyar parlamenterizmus történetével lehet megismerkedni. A mi foglalkozásunk
témája a koronázás volt. Először elmesélték
nekünk, hogyan zajlott a koronázási szertartás, kik vettek részt rajta, kinek mi volt a
feladata. Kaptunk kellékeket és jelmezeket, s
eljátszottunk egy koronázást. Ezután következett az igazi meglepetés, hiszen felkísértek
minket a Parlamentbe, ahol megnézhettük az
igazi Koronát. Nagy élmény volt! Azért egy

kis karácsonyi hangulatban is volt részünk,
hiszen a Kossuth téren megnéztük az ország
karácsonyfáját, hazafele pedig az Andrássy út
ünnepi kivilágítását csodáltuk meg.
Hazaérve sokat meséltünk erről a jó kirándulásról, a sok új élményről. Nehéz lenne
bármit kiemelni, mert arra a kérdésre, hogy
mi tetszett a legjobban, általában azt válaszoltuk, hogy minden. Hiszen jó volt az interaktív
foglalkozás, a koronázás eljátszása, hogy mi

lehettünk a király, a papok, a lovagok, de nagyon tetszett a Parlament is.

Karácsonyi készülődés
az iskolában

Az iskolarádióban a Médiakör szolgáltatta a
karácsonyi zenét. A Médiakörben kitaláltuk,
hogy milyen jó lenne az iskolában is nyitogatni az adventi naptárt, így is izgalmasabbá
téve a várakozást. Az ötletet tettek követték,
s minden nap kisorsoltunk egy-egy csokit az
iskolarádióban. Az aulában feldíszítettük a
karácsonyfát Kinga néni irányításával. Idén
ezt a szép fenyőfát Pinke Ildikó ajánlotta fel
az iskolának.
Színjátszósaink is karácsonyi délutánt tartottak, melyen megmutatták a szülőknek,
hogy mivel foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Míg a gyerekek készülődtek a jelenetek
előadására, addig a felnőttek Papp Mária, a
színjátszókör vezetőjének irányításával játszottak, verset tanultak. Kicsik és nagyok
is előadtak egy-egy mesét, majd megajándékozták egymást. Jó volt látni, hogy ezek
a gyerekek milyen örömmel vesznek részt
az előadáson. S mi, nézők is velük örültünk,
miközben nagyon jól szórakoztunk.
A 4. és 5. osztályosok már hetek óta készültek Erika néni, Anita néni és Sándor bácsi

vezetésével, hogy az év utolsó tanítási napján
együtt ünnepeljünk.
A műsort Nagy Imola tehetséges citerásai és
Léstár Edda éneke nyitotta meg. Betlehemi játék, tánc, versek és karácsonyi dalok követték
egymást, melyekkel sikerült igazi karácsonyi
hangulatot varázsolni. A Diákönkormányzat a
gyerekek által készített apró ajándékokkal köszöntötte vendégeinket és iskolánk dolgozóit.
Az alsósok délelőtt még megnézték az Alma
együttes koncertjét, a nagyobbak pedig az
osztályfőnökökkel szerveztek programot.
Az utolsó tanítási napunkat ajándékozással zártuk: a gyerekek megkapták azokat a
könyveket, édességet és gyümölcsöt, mely
községünk Önkormányzatának karácsonyi
ajándéka volt. Köszönjük!
Több 8. osztályos részt vett osztályfőnökükkel
a település által szervezett mindkét adventi kiránduláson. Így jártak Pozsonyban, de
Gödöllőre is elkísérték az Önkormányzat
küldöttségét a betlehemi láng átvételére.
Mi ezekkel a programokkal igyekeztünk szebbé tenni a karácsonyi várakozást.

A karácsonyi készülődés az iskolában sem
maradt el. A programok egy részét a Diákönkormányzat szervezte meg.
December folyamán volt kézműves játszóház,
ahol a gyerekek díszeket, apró ajándékokat
készíthettek. Ebben az évben a szülők is részt
vettek a Diákönkormányzat programjában.
Már hetek óta készítették azokat a tárgyakat, melyeket a karácsonyi vásáron árultak
a Művelődési Házban, illetve az iskolában.
A bevételt a szülők a gyerekeknek ajánlották fel a DÖK programjainak támogatására.
Köszönjük!
Idén az iskolában is meggyújtottuk az adventi koszorún a gyertyákat. Mindegyik
gyertyagyújtást rövid műsor kísért, melyen
a gyerekek szavaltak, illetve közösen elénekeltünk egy-egy karácsonyi dalt. Az utolsó
gyertya meggyújtására meghívtuk iskolánk
egykori tanítóit, Anci nénit és Emőke nénit.
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140 éve született
A Pál utcai fiúk
írója
Molnár Ferenc író leghíresebb
regénye A Pál utcai fiúk, melyen
generációk nőttek már fel. Szüleink, nagyszüleink kedvence ma
is kötelező olvasmányunk. Ki ne
emlékezne az einstandolásra, a
gittegyletre, ki ne izgult volna
a csatán, s ki ne sajnálta volna
Nemecseket, aki feláldozta magát
a társaiért és a grundért?
A regény 1907-ben jelent meg.
Molnár Ferenc állítólag pár hét
alatt írta meg a gyermekkorát
megidéző könyvet a New York
Kávéház karzatán. Számtalan
nyelvre lefordították, világhírű
lett. Felmerül a kérdés, hogy a

mi gyermekeinknek mennyire
tetszik e mű, mely nem modern,
de mondanivalója örökérvényű?
„A Pál utcai fiúk nekem nagyon
tetszett, mert gyerekek szerepeltek benn és élethű volt” – idézte
fel a regényt Druhapolcsik József
(6.o.).
Érdemes elolvasni, megnézni a
filmet, de létezik zenés feldolgozása is. Januárban iskolánk tanulói a Vörösmarty Színházban

tekintik meg Dés László – Geszti
Péter – Grecsó Krisztián zenés
játékát, mely az 1878. január 12én, tehát 140 éve született Molnár
Ferenc regénye alapján készült.
Akik az iskolai hírekről tudósítanak:
Görgicze Léna, Sztupa Dániel,
Druhapolcsik János,
Tóth Karina, Horváth Szilárda,
Druhapolcsik József,

Szaniszló Bence, Kohl Gergő,
Druhapolcsik Bence,
Ullmann Dániel, Kovács Bence,
Ferhécz Aletta,
Bolla János, Pálfyné Miklós Andrea

A terem zsúfolásig megtelt, hiszen a 3. osztályosok Télapó-műsorára minden hozzátartozó
kíváncsi volt. Egriné Ambrus
Andrea polgármester köszöntőjét követően kezdődött el az
iskolások műsora, mely verseket,
dalokat, színdarabot, táncot egyaránt felvonultatott. A két osztály
gyerkőceit Kolonics Zsuzsanna
Ibolya és Bódás Márta készítet-

ték fel.
Az ő kedves műsorukat követően
lépett színpadra a B-Cool Dance Team csapata, majd a Vidó
Judit vezetése alatt felkészülő
balett-csoport, utánuk pedig
a Feketén Fehéren Rock Táncegyüttes csapata. A különböző
stílusú tánccsoportokban két közös vonás van: egyrészt a több
korosztályból kikerülő tagjai tel-

jes összhangban táncolnak, másrészt lassan olyan sokan mutatják
be a produkciót, hogy kinövik a
művelődési ház színpadát.
A helyi fellépők után vendégelőadónk műsora zárta az estét:
a Dance the Life trió több rendezvényünkön is fellépett már,
mindig szeretettel látjuk őket
zenés-táncos programjukkal.
Omischl Erika

dégünk, a harmadik adventi vasárnap alkalmából.
A pánsíp több összeillesztett
ajaksípos hangkeltő eszközből
álló fúvós hangszer. Ősi eredetű zeneszerszám, neve Pánra, a

görög mitológia egyik istenére
utal. Változatai napjainkban
Dél-Amerikában, Romániában,
Észak-Olaszországban népi
hangszerként használatosak, de
megtalálhatóak sokfelé Afriká-

ban, Ázsiában és Óceániában is.
Kegye János a zenei tanulmányait
8 évesen kezdte, először zongorán, majd klarinéton, fuvolán,
oboán és szaxofonon tanult,
majd fő hangszere a pánsíp lett.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

III. Mikulás Gála
A hagyományosan megrendezésre kerülő Mikulás Gálának idén
nem hagyományos apropója is
volt: a programra érkezők önkéntesen felajánlott pénzügyi
adományait a szervezők Fekete
Milán gyógyulásának támogatására ajánlották fel.

Pánsípos a
vendégünk
2017. december 17-én Kegye
János pánsípművész volt a ven-
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Olyan együttesekben zenélt, mint
a Kati és a Kerek Perec, Corvina,
Piramis, Edda, lemezbemutató
koncertjeivel bejárta Amerikát,
Ázsiát, Kínát és számos európai
országot.
Repertoárjában ír, cigány, kínai
zenék modern átiratát szólaltatja
meg, de német és osztrák sramli
dalokat is játszik. Lemezein klas�szikus (Händel, Mozart, Dvorák,
Bach, Haydn) művek is hallhatók,
valamint közismert előadók slágerei (ABBA, Bee Gees, Whitney
Houston, Bryan Adams, Andrea

Bocelli, Leonard Cohen).
A nekünk adott koncerten először
klasszikus zenével örvendeztetett
meg minket, Strauss-keringőkkel
kezdte műsorát, melyek régmúlt
idők karácsonyait idézték meg
előttünk, majd hagyományos
ünnepi dalok következtek. Az
előadás zárásaként Andrea Bocelli és Leonard Cohen sokak által
feldolgozott számait mutatta be
különleges hangvilágú eszközén,
így teremtve kellő hangulatot a
közelgő karácsonyhoz. Ezt már
csak azt fokozhatta volna, ha a

koncert után hóval borított utcákon sétálhatunk haza, de sajnos
az időjárás nem volt ilyen kegyes

hozzánk, hóesés nélkül teltek el
az ünnepek.
Omischl Erika

A legkisebbek
karácsonya

együttest.
A három év alatti apróságok és
az óvodások fergeteges buli részesei lehettek, mivel a zenekar
olyan dalokkal készült, melyre jól
lehet ugrabugrálni és kiabálni.
De nemcsak a picik, a felnőttek
is élvezték az előadást, mert a ze-

nekar frontembere, Buda Gábor a
dalokat viccekkel tűzdelt magyarázattal kötötte össze. Körmendy
Gábor, Szabó Tibor, Maroevich
Zsolt és Székely Zoltán alkotja
a zenekart, akik mindannyian
partnerek voltak a bolondozásban.

Nem hiányozhatott a repertoár-

Nem maradtak karácsonyi műsor
híján a legkisebbek sem, hiszen
2017. december 20-ára meghívtuk a méltán népszerű Alma

Adventzárás
a Beatlehem
együttessel
Nem, nem elírás: a formáció
elismert zenészekből álló tagjai
ezt az elnevezést választották
formációjuknak.
2017. december 23-án, az utolsó
adventi gyertyagyújtás alkalmával láttuk vendégül a zenekart,
melynek tagjai az énekesnő és
hegedűművész Fellegi Anna,
valamint Borbély Zsolt, Kovács
Tamás és Péterfi Attila. Annak
ellenére, hogy nevüket nem ismertük korábban, ők olyan híres

előadóművészekkel dolgoznak
együtt, mint Péter Szabó Szilvia,
Keresztes Ildikó, Havasi Balázs,
Varga Miklós. Anna csodálatos
hangja elárasztotta színháztermünket, mint egy puha takaró,
és beburkolta a szíveket gyengédséggel.
A kifejezetten karácsonyi populáris dalok meghitt hangulatot
teremtettek a betlehemi láng
meggyújtásához, melyet apró
mécsesekben, lámpásokban
hazavihettek a koncerten résztvevők, ezzel is fokozva a családi
ünnep emelkedettségét az otthonokban.

ból legismertebb daluk sem, és
mivel a közönség soraiban valóban volt egy szülinapos, együtt
köszöntöttük: Ma van a szülinapom-pom-pom…
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Karácsonyi készülődés az óvodában
"Borulj a földre téli álom,
ölelj át minden gyermeket.
És mindenütt a nagyvilágon,
örüljenek az emberek.
Harangok tiszta zengő
hangja kísérjen minden éneket.
Csituljon el a szíved haragja.
S várjuk a legszebb ünnepet..."
Decembert az óvodában is a várakozás, a
készülődés, az öröm és a varázs titokzatossága
övezi. Kezdődött azzal, hogy az idei évben
a Süni csoport és a Hétszínvirág csoport
ellátogatott az „igazi” Mikuláshoz Nagykarácsonyba. Nagyon jól éreztük magunkat,
élményekkel gazdagodva tértünk haza.
Az adventi koszorút minden évben közösen
készítjük a gyerekekkel, majd minden héten
gyertyagyújtásnál felhangzik a Kiskarácsony,
nagykarácsony…- legkedveltebb gyerekdal
és a csillogó gyerekszemeket látva, apró ujjaikkal számolván a napokat, bizony mindig
azt érezzük: De jó együtt várni az ünnepet!
A Mikulás minden évben eljön hozzánk, és
ilyenkor nálunk csak „jó” gyerekek vannak.
Az idei évben tőle kaptuk a csoport közös
ajándékait. Volt nagy öröm, bontogatás! A
Luca napi kotyolás jó móka a nagyoknak,
minden csoportba elmennek a fiúk minden
jót kívánni és az akkor vetett Luca-búza szép

dísze az ünnepi asztalnak. Apró kezek szorgoskodnak mézeskalács sütés közben, de jó
is kicsit megkóstolgatni. Lehet, hogy kicsit
csámpás, lehet, hogy letört a csillag ága, de
ez otthoni ajándék lesz, és anyának így is a
legszebb. A narancs, a fahéj, a szegfűszeg illata
átjárja az egész óvodát, ilyenkor „karácsony”
illat van, fogalmazta meg az egyik óvodás nagyon találóan. Készülnek a karácsonyi díszek,
közös színes lánc, varázsszaloncukor és az adventi batyucskák, amit boldogan bontogatnak
a gyerekek. Ilyenkor a nagycsoportosaimmal
megállunk egy pillanatra. Behunyjuk a szemünket és azokra a gyerekekre gondolunk,
akiknek nem lesz legó, tablet, maci, baba,
sőt még karácsonyi vacsora sem. Ilyenkor

kívánunk valamit…. Ki tudja, hátha a titkok,
csodák éjszkáján teljesül?!
A karácsonyi ünnepély az idei évben a megszokottól eltérő volt. A szülők is láthatták, ők
is részesei lehettek egy rövid időre az óvodai
életnek.
A nagycsoportosokkal a betlehemes játékot
adtuk elő a meghívott vendégeknek. Most
látszott csak igazán mennyit nőttek, ügyesedtek gyerekeink, nagyon szépen szerepeltek,
átérezve az ünnep meghittségét. Könnyeket
és tapsot kaptunk jutalmul.
Kívánok a magam és az óvoda dolgozói nevében mindenkinek szeretetteljes és nagyon
boldog Új Esztendőt!
Druhapolcsik Jánosné
óvodapedagógus
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A Református Egyház hírei
A presbiteri
fogadalomtétel
margójára
Megalakulásunk óta az elmúlt
másfél esztendőben az időközi
presbiterválasztás eredményeképpen nyolc presbiter és három pótpresbiter kormányozta
a Pusztaszabolcs-Szabadegyházi
Református Missziói Egyházközséget a lelkésszel együtt. Ám az
országos tisztújítás értelmében
a mi gyülekezetünkben is elérkezett az idő, hogy az első teljes
ciklus hat évére megválasszuk a
gyülekezetünk laikus elöljáróit.
2017. október 29-én megtörtént
a törvény előírása szerinti presbi-

Bizony nagy
csodákat él(t)
ünk át…
Advent. Nem is olyan régen éltük
át, hogy újra adventbe léptünk,
és lám, mire ez az újság megjelenik, már mindez mögöttünk
van. Hogy mi is jut eszembe az
adventről? Hát persze, az adventi kávéház december 10-én,
advent második vasárnapján!
Ez volt a harmadik ilyen kötetlen alkalom, amit a művelődési
házban szervezhettünk. Egy igazi
kavalkád, sok ember, sok lehetőség az elcsendesedés megélésére!
Volt, aki egyszerűen csak élvezte a megállás felüdítő pillanatát,
volt, aki elkészíthette az adventi
asztali díszeket, és persze még

terválasztás, melynek értelmében
Vigyikán Béla a pusztaszabolcsi
gyülekezetrész, Kolonics Attila
pedig a szabadegyházi gyülekezetrész gondnoka lett. A választás értelmében Pusztaszabolcson
presbiterekké, ill. pótpresbiterekké választattak: Jónás Gábor,
Horváth Zoltán, Hujberné Király
Beáta, Nagy Gyula, dr. Nemesné
Mihály Izolda, Nyíri János, ill.
Vigyikán Béla. Szabadegyházán
presbiterek és pótpresbiterek lettek: Bartus Károly, Bódás Márta,
Kolonics Attila és Kolonics Zsuzsanna Ibolya. A törvény által
előírt fellebbezési időt kivárva,
mivel nem érkezett semmi óvás,
november 26-án megtörténhetett
egyházközségünk első teljes választási ciklusra megválasztott

számtalan válasz érkezne be arra
a kérdésre, ki miért is jött el azon
az adventi délutánon. Egy biztos:
jó volt együtt lenni, fiatalnak és
idősnek, családosnak és magányosnak, egyszóval az odaérkezőnek. És hogy mit kaptunk?
Egy pár szelet süteményt, forró
habos kávét, néhány kedves szót,
adventi gondolatokat, egyáltalán
a közösség és szeretet megtartó
erejét…
December 22-én délután újra
lehetőséget kaptunk a református hittanos gyermekek karácsonyán, hogy a Nagy László
Művelődési Házban újra együtt
lehessen az óvodás, az alsós és a
felsős hittanos a családjával, sőt
a konfirmáció utáni korosztály
sem hiányzott, akik közül többen

felelős presbiteri testületének
eskütétele. Nagyon megrendítő
és egyben elgondolkoztató is volt
hallani az egy szívvel, egy lélekkel
kimondott fogadalomtételt: „...
esküszöm az élő Istenre, hogy
presbiteri tisztemben híven
és igazán eljárok; az egyházi
fegyelmet Isten igéje és a törvény alapján személyválogatás
nélkül gyakorlom; az egyház-

község szellemi és anyagi gyarapodását előmozdítani igyekszem; az egyház javát a magam
hasznának elébe helyezem és
minden igyekezetemmel azon
leszek, hogy magamat egész életemmel Jézus Krisztus alázatos
szolgájának, s református keresztyén anyaszentegyházunk
hű tagjának bizonyítsam…”.
Tverdota-Vass Edit Szeréna

is lelkesen adták elő az általuk
megírt darabot. Az alkalom során
sok közös ének csendült föl, sőt
közösen is tanulhattunk újabb
énekeket. A gyermekek előadták
a karácsonyi betlehemest, illetve
a legkisebbek bátran, hangosan
mondták el szorgosan elsajátított
verseiket, mindezek után nem
lehetett kétségünk afelől, hogy
a gyermekek által dicsőíttetik
Isten neve.
Ezen az estén elhangzott a karácsonyi örömüzenet is Edit néni
szájából: „Hirdetek néktek nagy
örömet, mely az egész nép öröme
lesz: született ma néktek a Megváltó, ki az Úr Krisztus a Dávid
városából”. Arról hallhattunk,
hogy mi emberek a sötétségben

élünk, de Isten kinyitja nekünk a
világosság kapuját az Ő Egyszülött Fia, Jézus Krisztus személyében. Isten felajánlja nekünk a
lehetőséget a világossághoz, rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, s
követjük-e a fényt, ami utat mutat
nekünk, és a karácsonykor megszületett Királyhoz vezet.
Búcsúzáskor minden gyermek
kapott ajándékot, hiszen Isten
gazdagon ajándékoz, de mi felnőttek sem maradtunk ajándékozás nélkül, hiszen lehet-e
nagyobb és teljesebb boldogság
annál, mint amikor egy szülő látja gyermekét Isten kegyelmében
növekedni, formálódni. Ehhez be
kellett fektetni, időt az Istenre,
időt a gyermekre.
(A cikk folytatása a következő oldalon.)
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(A cikk folytatása az előző oldalról.)

Szabad 1 Lap

Új évet írunk, és persze újabb
célok, újabb események várnak
ránk. De hogyan megyünk tovább? Azzal az Istennel léphettünk be az újabb esztendőbe, aki
eddig is megtartott, és hiszem,
ezután is Ő vezet, mert megígérte:
„Veletek vagyok minden napon a
világ végezetéig” (Máté ev. 28:20).
Ebben a reménységben kívánok
minden kedves olvasónak békés,
megelégedettséggel teli új esztendőt!
Tverdota-Vass Edit Szeréna

Tridinger József és neje, Ihász Anna 2017. december 23-án
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. E jeles nap alkalmából
a család apraja-nagyja köszöntötte őket. Jó egészséget és sok
boldogságot kívánunk!

Pinke József és neje, Baranyai Rozália 2017. december 31én ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Ehhez a szép kerek
évfordulóhoz jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
(a Könyvtár nyitva tartási ideje nem
feltétlenül egyezik meg a Művelődési Ház
nyitva tartási idejével!)
Hétfő:
12:00 – 20:00		

Könyvtár

Kedd:
14:00 – 16:30
15:30 – 17:00		
15:00 – 17:00		
17:00 – 20:00		
16:30 – 18:15		
18:30 – 20:00		
14:00 – 17:00		
8:00 – 16:00		
8:00 – 20:00		
18:00 – 20:00		
		

Színjátszó foglalkozás
Okosító torna
Citera
Kézműves foglalkozás
Álomtánc Hajnival
Kempo edzés
Teleház
Könyvtár
Konditerem felnőtteknek
Konditerem 18 éven
aluliaknak és kezdőknek

Szerda:
10:00 – 13:00		 Útépítők megbeszélése
		(kéthetente)
14:00 – 16:00
Kerámia oktatás a
		 Kézműves Házban
15:00 – 16:00		 Ovis balett
15:30 – 17:00
Okosító torna
16:30 – 17:30		 Akrobatikus rock & roll
14:00 – 17:00		 Teleház
14:00 – 20:00		 Könyvtár
8:00 – 20:00		 Konditerem felnőtteknek
Csütörtök:
14:00 – 16:00		 Nyugdíjas klub
		(kéthetente)
14:00 – 18:00		 Festőszakkör
		 (havonta egyszer)
15:00 – 16:00		 Néptánc
16:00 – 17:00		 Hastánc
18:00 – 20:00
Kempo edzés

14:00 – 17:00		
10:00 – 16:00		
8:00 – 20:00		
18:00 – 20:00		
		

Teleház
Könyvtár
Konditerem felnőtteknek
Konditerem 18 éven
aluliaknak és kezdőknek

Péntek:
16:00 – 18:00		 Akrobatikus rock & roll
18:00 – 20:00		 Vadon Nőtt Gyöngyvirág
		Dalkör
14:00 – 17:00		 Teleház
8:00 – 12:00		 Könyvtár
8:00 – 20:00		 Konditerem felnőtteknek
Szombat:
12:00 - 16:00 		

Konditerem

Rendezvények szerinti nyitvatartás
(Rendezvények jellegétől függően látogatható vagy zártkörű.)

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.
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

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
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com

impresszum

Szabad 1 Lap
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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

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata

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

Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
E-mail: szabad1lap@gmail.com
ISSN 20626444
Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal

20 000 Ft + ÁFA

Fél oldal

10 000 Ft + ÁFA

1/4 oldal

5 000 Ft + ÁFA

1/8 oldal

2 500 Ft + ÁFA

Apróhirdetés

50 Ft/ szó + ÁFA

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06-30/638-4248
E-mail: szabad1lap@gmail.com

Figyelemfelhívás!
Értesítjük a korábbi és jelenlegi érdeklődőket,
hogy a Kézműves Házban új foglalkozást indítunk.
Az elmúlt években szakkörre járó társak mellett
új tanulók jelentkezését várja
Franta Dezső oktató.
Kortól és nemtől függetlenül bárki jelentkezhet.
A foglalkozások kislétszámúak, ezért szükséges
a részvételi szándékot előre jelezni,
hogy meg tudjuk határozni, mely napokon
kerüljön megszervezésre.
A jelentkezéseket e-mailben, telefonon,
facebook bejegyzésben vagy személyesen várjuk,
a Nagy László Művelődési Ház irodájában.
Cím: 2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.
Telefonszám: 06 30 304 5349
E-mail cím: muvhaz.szabadegyhaza@gmail.com

Szabad a vásár!

Kézműves foglalkozások egy helyen
2018. február 3. szombat, 14:00-18:00

Kézműves foglalkozásokat hirdetünk az érdeklődők számára.
Településünk azon szerencsés községek között van, akik nagyon sok kreatív és ügyes kezű lakossal büszkélkedhetnek, ezért
munkájuk megmutatására kiállítást és kézműves foglalkozást is hirdetünk. Művelődési Házunk nagytermében állítunk fel
asztalokat, melyek mögé egy-egy paravánt is bekészítünk, azon megmutatva az elkészült műveket, de közben az asztaloknál
bárki megpróbálkozhat elkészítésükkel.
A kezdeményezés azért újszerű, mert kiállítást már szerveztünk az alkotók műveiből, de arra nem volt lehetőség, hogy
egyben ki is próbálhassák elkészítésüket az érdeklődők. Célunk, hogy kedvet ébresszünk a fiatalabb generációban is olyan
hajdanán népszerű tevékenységek iránt, mint a horgolás, szövés, gyertyaöntés. Emellett a fiatalabb generációnak népszerűbb foglalkozásokat is tartanánk, mint ajándékdobozok készítése, papírvirágos díszek készítése, gyöngyékszerek fűzése,
kavicsfestés, üvegékszer, asztali dísz összeállítás.
Célközönség:
Elsősorban a szabadegyházi lakosok, de gyakorlatilag bárki
ingyenesen részt vehet a programon.
Cél:
Bemutatni és népszerűsíteni olyan tevékenységeket, melyeket később a célközönség hobbiként saját maga űzhet.
Reményeink szerint sikerül feléleszteni az érdeklődőkben a
kreativitást és kedvet, hogy önállóan is belekezdjenek bármelyik tevékenységbe.
A program üzenete:
Akár idősebb, akár fiatalabb érdeklődő jön el a programra, mindenki találhat kedve szerinti elfoglaltságot, és nem
utolsósorban saját maga által készített tárggyal/tárgyakkal
tér haza. A közös elfoglaltság alkalmat nyújt arra is, hogy
beszélgessünk, ezáltal kerüljünk egymással közelebbi kapcsolatba – akár több generációt átívelően is.

Programunk újszerűsége:
Elsősorban olyan alkotókat hívunk meg, akik településünk
lakosai, de nem széleskörben ismert róluk, hogy szabadidejükben mivel foglalkoznak, ezért ez bemutatkozásra is
alkalmat ad.
Kommunikációs eszközeink:
• helyi tévécsatorna (Szabad1 Tv: a programról készített
felvétel, illetve interjú az alkotókkal)
• helyi újság (Szabad1 Lap): plakát, interjú
• szórólap kihelyezése nagyobb forgalmú helyekre, illetve a
házakhoz postaládákba
• plakát kihelyezése a település hirdetőtábláira (10 db)
• plakátok elhelyezése szomszédos településekre
• plakát elhelyezése a Fejér Megyei Hírlapba
• a művelődési ház facebook oldalán népszerűsítés

Együttműködő partnerek:
Gyertyaöntés: Egriné Ambrus Andrea • Kavicsfestés: Lengyelné Klics Andrea • Horgolás: Zétényi Margit • Papírvirág díszek: Vizi Gabriella
Papírdobozok: Somogyi Márk • Üvegékszerek: Lászlóné Jóvári Lia • Gyöngyfűzés: Borbély-Győrfy Brigitta

