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2015. január Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja
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Polgármesteri
köszöntő
Békés, eredményekben gazdag,
boldog új esztendőt, legfőképpen
jó egészséget kívánok minden szabadegyházi lakosnak, az intézmények dolgozóinak, üzleti partnereinknek, ügyfeleinknek.
2014 a választások és a változások éve volt Magyarországon és
Szabadegyházán is. A korábbi településvezetés által elhatározott
fejlesztéseket, feladatokat sikerült
megvalósítani. Ezeket most nem
ismertetném részletesen, hiszen
aki a településen él, látja, mivel
gyarapodott, szépült a falu. Csak
kiemelném az általános iskolai
konyha teljes energetikai leválasztását, korszerűsítését, külső hőszigetelését; az óvodai udvari játékok
teljes lecserélését, a Széchenyi
utca burkolat-felújítását, a sportpálya és sportöltöző felújítását,
a hivatal melletti, majdani járási
kirendeltségi épület felújítását. A
tavalyi évben megvalósított feladatokról, elért eredményekről részletesen a közmeghallgatáson fogok
szólni.
2015-ben ugyancsak több válto-

zás lesz az önkormányzat és intézményei életében. Ezek egyrészt
személyi változások, így pl. remélhetőleg néhány héten belül új jegyzője lesz a településnek. Igaz, hogy
az első fordulót eredménytelennek
kellett minősíteni, de bízom benne,
a második fordulóban lesz alkalmas jelölt. Ugyancsak személyi változás, hogy Simonné Fischer Ilona
igazgatási előadó, anyakönyvvezető április 30-ával – 40 év szolgálati
idő után – nyugdíjba vonul. Az ő
álláshelyére is pályázatot fogunk
kiírni. Kisebb-nagyobb személyi
változások várhatók az önkormányzatnál és intézményeiben,
ezeknek a részletei még nem tisztázottak, erre később térünk vissza.
A híradásokból mindenki tudja,
hogy elindulnak azok a folyamatok, amelyek alól a mi önkormányzatunk sem vonhatja ki magát. Az
Országgyűlés olyan törvényt alkotott, ami alapján a járáshoz fognak
kerülni a jövedelemkompenzáló
támogatások, így tehát az aktív korúak ellátás (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély).
Az ún. kiadáskompenzáló támogatások - így a lakásfenntartási
támogatás, óvodáztatási támogatás
- megszűnnek ebben a formában.
Az önkormányzatnak február végéig kell rendeletet alkotnia arról,
hogy a családok, háztartások kiadásainak csökkentéséhez milyen
támogatásokat állapít meg, milyen
feltételekkel, milyen összegben.
Ilyen támogatások állapítható meg
például a lakásfenntartás költségeihez, rezsikiadásokhoz, gyógyszerköltségekhez, a lakhatáshoz
kapcsolódóan vagy például a hátralékot felhalmozó személyeknek.
A törvény rögzíti azt is, ezeknek a
támogatásoknak a forrását a jelen-

tősebb bevétellel rendelkező önkormányzatoknak saját maguknak
kell megteremteniük (a 3200 önkormányzat közül mindössze 261
település van, aki ezt saját forrásból
meg tudja oldani), a többiek pedig
az állami költségvetésből pályázhatnak szociális támogatásra.
Az idei évi tervekről többször, több
fórumon szóltam már, most csak
röviden: a jövőben a korábban
megszokott színvonalon működtetjük intézményeinket, továbbra
is támogatjuk az egyházakat, civil
szervezeteket, sportegyesületeket.
A fejlesztések közül ki kell emelni a főút felújítását, az új temető
felé járda építését, az általános iskola nyílászáróinak cseréjét, külső hőszigetelését. Kisebb felújítási
munka pl. az István utcai önkormányzati lakások felújítása, illetve
maga az épület külső hőszigetelése,
az intézmények korszerű, napenergia-ellátása. Az idei évben is elkülönítünk forrást a testvértelepülési
kapcsolatok ápolására, a magyar
diákok erdélyi útjára és a francia
gyerekek magyarországi táboroztatására.
Az idei évi tervekről, elképzelésekről a költségvetés összeállítása után
közmeghallgatáson számolunk be,
előreláthatólag február elején. A
közmeghallgatás időpontjáról a
helyben szokásos módon tájékoztatjuk a lakosságot.
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BURSA
HUNGARICA
„Nincs hatalmasabb erő, mint a tudás:
a tudással felfegyverzett ember legyőzhetetlen.”
(Gorkij)
December 20-án, szombaton a Polgármesteri Hivatalban Egriné Ambrus Andrea polgármester köszöntötte azokat a
hallgatókat, diákokat, akiket az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázat keretében támogatásban részesít. Az ünnepélyes díjátadáson 8
fiatal jelent meg, és néhány szülő, hozzátartozó is elfogadta a polgármester meghívását.
Az utóbbi években változó nagyságrendű
volt a benyújtott pályázatok száma, általában húsz körül volt a pályázók száma.
Idén a korábbi évekhez képest lényegesen
kevesebb pályázat érkezett, mindössze
10 hallgató nyújtott be kérelmet az ösztöndíjpályázatra, 9-en már felsőoktatási
intézményben tanulnak, 1 fiatal pedig ebben a tanévben érettségizik.
Az idén felosztható keret 1,4 millió forint volt. Akik már valamely főiskolán,

egyetemen tanulnak – ők „A” típusú pályázati kérelmet adhattak be – a következő két félévben, 5-5 hónapon keresztül
átlagosan havi 14 ezer forint összegű támogatást kapnak az önkormányzattól. A
„B” típusú pályázati kérelmet benyújtó
hallgató csak abban az esetben jogosult
támogatásra, ha a következő tanévben
valamelyik felsőoktatási intézményben
megkezdi tanulmányait.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat egy elvileg hárompilléres
ösztöndíjpályázat, amelynek egyik pillére
az önkormányzat, a másik a megyei önkormányzat, a harmadik a felsőoktatási
intézményen keresztül az állam. Gyakorlatilag ez a három pillér két pillért jelent a
legtöbb esetben, hiszen a megyei önkormányzat csak kivételes esetben (állami
gondozott, árva, önfenntartó) egészíti ki
az önkormányzati támogatást.
Akik nappali tagozaton tanulnak – és főleg a szüleik – tudják, hogy akármilyen jó
anyagi körülmények között élnek a szülők, akármilyen jól keresnek, gyermekeik
taníttatása nem kevés anyagi áldozatot
jelent. Ez persze „édes teher”, hiszen a
legtöbb szülő szeretné gyermekét boldognak látni, hogy azt tanulja, olyan munkát
végezzen, amit szeretne, csak sokan mégsem engedhetik meg maguknak, hogy

VARGA GÁBOR ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐ TÁJÉKOZTATÓJA AZ ÚJ
ÖNKORMÁNYZATI FORMÁKRÓL
Az intézményfenntartó helyett vállalkozásbarát önkormányzatoké a jövő
címmel jelent meg egy informális cikk
a DH online-ban.
„A sárbogárdi találkozó célja egyrészt
az volt, hogy ez a harmincöt településvezető, aki ebbe a Fejér megyei 5. számú
országgyűlési választókerületbe tartozik – Kisapostagtól Lepsényig, Abától
Vajtáig, Szabadegyházától Szabadhídvégig- jobban megismerje egymást,
másrészt szeretnénk jobban összefogni
a 2014-2020-as időszakra vonatkozó
uniós projekteket is. Ismeretes, hogy a
területi operatív programok a megyei
önkormányzathoz, a megyei terület-

fejlesztési tanácshoz tartoznak, de ezen
kívül számos más operatív programból
lehet majd meríteni és mi ezeknek a közös koordinációját szeretnénk felvállalni, mind az önkormányzatokat, mind
a kis és közepes vállalkozásokat, mind
pedig a civil szervezeteket tekintve…
A leghatékonyabb az, hogy a feladatokhoz méretezett saját projektcéggel
indulunk neki ezeknek a megmérettetéseknek. Az elmúlt időszakok tapasztatait figyelembe véve mi is meg tudjuk
szervezni önkormányzati szinten ezt a
szervezetet, amely rugalmas non-profit
szervezetként stratégiát tud készíteni,
ezeket a projekteket meg tudja írni, le

-3-

nappali tagozaton tanuljanak. Később
munka, család, a napi gondok mellett
pedig nem egyszerű megszerezni a szakmát, a diplomát, nehezebb konzultációkra járni, vizsgákra készülni, megszerezni
a nyelvvizsgát.
Ezekhez a kiadásokhoz az önkormányzat
– a korábbi évekhez hasonlóan – a jövőben is szeretne hozzájárulni, hiszen ezek
a támogatások ugyanolyan fontosak, mint
a beruházások, fejlesztések, még ha ezek
a befektetések később is térülnek meg, a
jövő generációjába fektetett kiadások.
A polgármester asszony azzal zárta a díjátadó ünnepséget, hogy persze örülne
annak, ha minél többen helyben tudnák
hasznosítani a megszerzett tudásukat, de
tisztában van azzal, hogy nem mindenki
tud majd a környéken elhelyezkedni. De
akárhová is sodorja őket az élet, ne felejtkezzenek el szülőfalujukról, szülőföldjükről, ne feledjék, hogy Szabadegyházáról
indultak a nagybetűs életbe.
A támogatásban részesített hallgatók:
Gelencsér Sándor, Gódány Zoltán, Hajdók Eszter, Németh Kitti, Németh Martin, Nochta Judit Klaudia, Nochta Tamás, Rittler Dominika, Szabó Gabriella,
Tóth Angelika Ramóna.
tudja vezényelni. Nagyon sok vállalkozás, óriási gazdasági potenciál létezik
ezeken a településeken. Ha ezeket meg
tudjuk mozgatni egy-egy közös cél érdekében, akkor ezek a programok még
hatékonyabbak lehetnek. Az önkormányzatoknak a következő időszakban a különböző intézményfenntartói
hatáskörből egyre inkább át kell térni
az emberek életét megkönnyítő vállalkozásbarát,
vállalkozás-menedzselő
önkormányzatokká.
Ennek nagyon nagy közösségteremtő, közösségmegtartó ereje van. Ma ez
a kohézió hiányzik a településekről,
és ennek a katalizátorának az önkormányzatoknak kell lenniük.„
(Forrás: Várkonyi Zsolt; http://duol.hu/hirek/
kozossegteremto-ero-1667542)

-4-

Szabad 1 Lap

NYÍLT LEVÉL A DUNAÚJVÁROSI VÍZI TÁRSULAT TAGJAINAK
Kedves Olvasó!
A Dunaújvárosi Vízi Társulat a hatályos
jogszabályoknak megfelelően végzi közcélú tevékenységét. A 2014. évben önkormányzati hozzájárulásból és gazdálkodói
önkéntes támogatásból biztosítottuk a
földmunkagéppel, MTZ+rézsűkaszával
és a saját dolgozókkal történő munkavégzést. A 150 fő átlaglétszámú közhasznú
foglalkoztatást az állam közel 100 %-ban
támogatta, a munkavégzés helyben hasznosult, a Vízi Társulat állandó dolgozóinak irányításával.

KINCSEM ÓVODA
HÍREI
Decemberben nagy izgalomban teltek a
napok a Kincsem Óvodában is. Először
a Télapó érkezett meg hozzájuk december 5-én, pénteken. Minden csoportba
bekukkantott, ahol a gyerekek énekekkel, versekkel várták őt. A Nagyszakállú
pedig – merthogy manói egész évben
figyelték a gyerekeket – mindenkit személy szerint dicsért, esetleg dorgált meg.
Persze a Mikulás jószívű, kedves, így azzal az ígérettel, miszerint jövőre jobbak
lesznek a kicsit rendetlenebbek is, mindenki megkapta a finomabbnál finomabb
édességgel és gyümölccsel teli csomagját.
A délelőtti programot pedig a 3. osztályosok műsora zárta a Művelődési Házban,
melyre az egész óvoda hivatalos volt.
A karácsonyi ünnepséget december 18-án
tartották meg, melyre szokás szerint meghívást kaptak az óvoda régi és nyugalma-

Szabadegyháza településről 33,2 km vízfolyáshosszon, a Szabadegyházi vizen és
mellékárkain, valamint a Hippolit-keleti
és nyugati éren és mellékárkain 6 embert foglalkoztattunk. Iszapolás történt a
Hippolit-keleti ér szeszgyári tórendszer
melletti szakaszán.
A Vízi Társulat tevékenységét és a támogatások felhasználását folyamatosan nyomon követheti a www.dunaujvarosivt.tir.
hu honlapon. Tájékoztatjuk arról, hogy a
Vízi Társulat nonprofit módon működik,
osztalékot nem fizet. A tisztségviselők

zott dolgozói is. Nagy szeretettel készültek
erre a napra úgy a gyerekek, mint az óvó
nénik. Valamennyi csoport komplett műsort adott elő. Volt kiscsoportos ének-vers,
középsős dramatizálás és nagycsoportos
betlehemezés. Az ünnepi műsor végén
természetesen a jó szereplésért meglepetés ajándék várta a gyerekeket: a „varázs�szőnyegről” mindenki választhatott magá-

évek óta tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat.
A gazdálkodók támogatása nélkül a
Vízi Társulat nem működhet. Nem csak
anyagi tekintetben számítunk az Önök
együttműködésére, hanem a feladatok
meghatározásában és az elvégzett munka
ellenőrzésében is. Ezúton is köszönjük,
hogy 2014-ben is támogatta a Dunaújvárosi Vízi Társulat közcélú munkáját.
Szabó Tamás
Intéző Bizottság elnöke

nak egy-egy panda macit, ami mellé még
hazamenetelkor egy zacskó szaloncukor is
járt. A csoportban a gyerekek saját kezűleg
gyártottak mécsest, ültettek Luca búzát,
amit az otthonukba véve hozzájárultak a
karácsonyi hagyományok ápolásához.
Lászlóné Jóvári Lia
óvodavezető
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KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Mint minden évben, idén is a december
volt az egyik legmozgalmasabb hónap

a diákok életében. December 5-én, pénteken kezdődött a mikulás ünnepséggel,
melyet a 3. osztályosok adtak elő. A műsor betanításáért köszönet osztályfőnöküknek, Nóra néninek. Az előadást természetesen a Mikulás is végignézte, aki
hálából a végén kiosztotta az édességgel
teli csomagokat.

Az ünnepek mellett számos verseny, de elismerés is tarkította ezt
a hónapot. December 9-én, Székesfehérváron ünnepélyes keretek
között adták át a „Fejér megye diáksportjáért” kitüntetést Rittler
Gábornak, valamint a „Diáksport körzetek legeredményesebb
tanulói-sportolói” díjat, melyet iskolánk tanulója Lukács Dániel
is megkapott. Gratulálunk nekik, és külön köszönet illeti Egriné
Ambrus Andrea polgármestert, aki kiemelkedően támogatta a
rendezvényt és a díjazottakat egyaránt.

Hogy sportban milyen kiváló a Szabadegyházai Kossuth Lajos
Általános Iskola, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy december
20-án, minden idők legjobb eredményét érték el diákjaink az asztalitenisz megyei diákolimpiai döntőjén, Dunaújvárosban. Egyéniben Bártfai Eszter arannyal, Hibácska Kíra, valamint Göblyös
Bálint bronzzal térhettek haza. Csapatban még szebb eredménynek örülhettek. Mind a lányok (Bártfai Eszter és Hibácska Kíra),
mind pedig a fiúk (Göblyös Bálint és Sárdi Tamás) megnyerték
a játékot, így mindannyian részt vehetnek a márciusi országos
versenyen is.
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Alighogy véget ért a mikulás ünnepség, a
következő héten már a karácsonyra hangolódtak a gyerekek. Játszóházban készíthették el az iskola karácsonyfájára a díszeket, valamint a téli szünet előtti napokban
vásárt is tartottak, melyen saját készítésű
termékeiket árulták egymásnak.

Néhány tanulónk idén is részt vett a megyei Sudoku versenyen. A
székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola valamint a Kedvenc
rejtvényújság szerkesztősége a 2014-15-ös tanévben is meghirdette a hagyományos sudoku versenyét. A verseny célja a számoláskészség és a logikus gondolkodás fejlesztése, a rejtvényfejtés
népszerűsítése, a tehetség korai felismerése, gondozása volt. A
Közép-dunántúli regionális versenyt két fordulóban, és három
kategóriában bonyolították le: A kategória: 3-4. évfolyamos tanulók B kategória: 5-6. évfolyamos tanulók C kategória: 7-8. évfolyamos tanulók. A versenyzőknek négy táblát kellett megfejteni,
melyre maximum 60 perc állt rendelkezésükre. Iskolánkat az I.
fordulóban Fülöp Balázs (4.o.), Sztupa Máté (6.o.), Fülöp Csaba
(7.o.) és Kolonics Gergő (7.o.) képviselték. A II. fordulóba, amely
egyben a döntő is volt minden kategóriából a 10 legjobb versenyző került. Tőlünk Sztupa Máté jutott be és a 2. helyezést szerezte
meg. Gratulálunk!
„Ez a vágyam, erre gyűjtök!” címmel az országos takarékszövetkezet rajzpályázatot hirdetett. A rajzpályázatra 7 tanulónk nevezett. Január 5-ig lehetett szavazni a pályaművekre a www.facebook.com/TakarekPontoldalon. A legalább 30 szavazatot elért
rajzok közül szakértő zsűri választja ki a nyerteseket. Izgatottan
várjuk az eredményeket.
Az utolsó tanítási napon természetesen megtartották a hagyományos iskolai karácsonyi ünnepséget is, melyen ezúttal 3 osztály:
a 4. a., a 4. b. és az 5-ödikesek adtak elő egy színvonalas műsort.
A közel 1 órás előadást a falukarácsonyon is megnézhette bárki,
amely nem mellesleg teltházas volt, és a gyerekek jól megérdemelt vastapsot is kaptak. Felkészítő tanáraik, osztályfőnökeik:
Kolonics Zsuzsanna Ibolya, Zsótér Györgyi és Gálné Gmeling
Mónika voltak. Zárásként Bódás Márta és a gyerekek karácsonyi
énekét iskolánk nyugdíjas tanító nénije Szabó Jánosné Ancika
néni kísérte harmonikán.
Szeipné Dérfi Márta
iskolaigazgató
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MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Ismét eltelt egy év, és újra kezdetét veszi
egy másik. Jelenti ez azt, hogy összegezzük az elmúlt évek tapasztalatát és erősségeinkből újabb ötletekkel frissítve indíthatjuk az újévet, de jelenti ez azt is, hogy
gyengeségeinkből újra tanulhattunk.
Nagy öröm a számunkra, hogy a rendezvényeinken résztvevők száma az idei
évben szép számmal megnövekedett. Köszönjük ezt minden lakónak, aki merte
elmondani ötleteit, kéréseit és kívánságait. Mint mindig is, én is és az egész ház
dolgozói azon vagyunk, hogy Értetek/
Önökért dolgozzunk. A tartalmas szórakozás és kulturált kikapcsolódás rohanó
világunk olyan szigete, ahol megnyugvást
és egy csepp örömöt szerezhetünk.
A Szabad Színház műsorainak köszönhetően igyekeztünk a színházat elhozni a településre, a szabadtéri rendezvényeinknél

mindig szem előtt tartjuk, hogy a lehető
legszélesebb célközönséget érhessük el,
így mind a fiataloknak, mind az idősebbeknek kedvezni tudunk. Az idei évben
több olyan különleges produkcióval is
„bepróbálkozunk”, amelyeket eddig nem
mertünk.
Minden rendezvényt pozitívan értünk
meg az idei évben, de ami a legnagyobb
felkészülést, és a leginkább embert próbáló minden évben az a Cukorfalat Fesztivál. Túl a bűvös harmadikon, egyre
jobban sikerül kihasználni az időt és az
anyagi kereteket, melyekből gazdálkodhatunk. A tömeg alapján úgy vélem, hogy
ezt nem csak mi érezzük így. Minden
évben hasonló keretekre épül a fesztivál,
melynek első napján a középkorosztály
számára is ismert sztárok lépnek a színpadra, míg a szombat a színes és változatos programoké, amely mint a kor halad
előre, a gyermekeknek és örök gyermekeknek szervezett programokat folyamatosan váltják az egyre idősebb korosztály
programjai.

2014-ben újra hagyományos szüreti felvonulás is volt. Szeretném megköszönni azoknak a lovasoknak és segítőknek
a munkáját, akik hozzájárultak ahhoz,
hogy ez a program úgy zajlódhasson le,
mint régen.
Az adventi programokat is a régi hagyományok szerint állítottuk össze, ezért is
volt a Polgármesteri Hivatal előtt az első
gyertyagyújtás.

Szabad 1 Lap
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CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI
Decemberben zajlott az élet a Családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat háza táján. Számos programuk volt egész hónapban, azonban az ünnepek közeledtével még sűrűbbek
lettek a napok. December 18-án délután a
közösségi kemencénél karácsonyi csomagot
osztottak a rászoruló családoknak, melyben
az alapvető élelmiszerek mellett volt gyü-

mölcs, sőt, még hús is, mely így gazdagabbá tette az ünnepet. Közvetlenül karácsony
előtt, 23-án, újra ide várták a családokat.
Ezúttal több mint 100 adag kocsonyával és
zsemlével kedveskedtek nekik a hidegben.
A két ünnep között sem feledkeztek meg
róluk. Dókáné Szaniszló Krisztina segítőjé-

Ha összegeznem kellene az elmúlt egy
évet, azt kell mondanom, hogy jó volt, de
itt az új év, és vannak újabb terveink is,
tehát mindig jobbat és jobbat szeretnénk.

vel még december 30-án is várta a rászorulókat, hogy 1-1 csomag virslivel, és akinek
szükséges volt 1-1 fabrikett utalvánnyal
tegye könnyebbé az év utolsó napjait.
Ezeket megelőzően pedig, december 22én, hétfőn egy mesemondó produkcióval
színesített délutánra hívták a rászoruló
gyerekeket, ahol finom sütemény, forró
kakaó, és természetesen egy-egy cipősdoboznyi ajándék is várt mindenkit.
Mindezeket a saját maguk által készített
hóemberek eladásából befolyt összegből
sikerült megvalósítani. Mindenkinek köszönik, aki bármivel is hozzájárult a családok karácsonyához.

Szeretném megköszönni az intézményeknek a Kincsem Óvodának, a Kossuth Lajos Általános Iskolának, az egyházaknak,
a vendéglátó és kereskedőhelyeknek, és
nem utolsó sorban az Önkormányzatnak,
hogy együttműködő partnereink voltak,
és segítettek, hogy a legjobbat adhassuk.

Január elején az Önkormányzat támogatásával a Családsegítő Szolgálat közreműködésével közel 30 család, összesen 120
mázsa tűzifát kapott.

Vajda Viktória
igazgató

Marczi-Csicskovics Anikó

BÉCSI
KIRÁNDULÁS
Közel 150-en indultunk útnak december
7-én, vasárnap a bécsi adventi vásárba. A
személyenként befizetendő összeg 5 ezer
forint volt, ami tartalmazta az útiköltséget
(autópályadíjjal, parkolási díjjal együtt),
a biztosítási díjat is. Miután az utóbbiból
a csoportos biztosítás miatt még kedvezményt is kaptunk, az útra tudtunk vásárolni néhány palack vizet, sört és fornettit is.
Bár az időjárás nem nagyon kedvezett
nekünk, egész nap esett az eső, itthon is
és Bécsben is, ez nem feledtette velünk a
kellemes emlékeket, a csodálatos vásári
hangulatot, az ünnepi bécsi díszeket…

11 órára értünk a Schönbrunni kastélyba, ahonnan másfél órás nézelődés, borkóstolgatás, vásárolgatás után indultunk
tovább a belvárosba. A központba érve
szabad program következett, mintegy
3 óránk volt arra, hogy a szélrózsa minden irányába szétszéledve feltérképezzük
Bécs nevezetességeit, látnivalóit, híres tereit, utcáit… Bécsben több mint negyven
adventi vásáron lehet nézelődni, ezek közül a legnagyobb a Városház tér környékén található. Volt, aki múzeumba ment,
voltak, akik inkább csak nézelődtek, kóstolgattak, de mindenki megtalálhatta a
számítását, a kedvére való programot.
Igaz, hogy hazafelé az egyik busz későn
tudott elindulni, két utas eltévedt, az ő
keresésükre indultunk páran a bécsi bel-

városban, de végül mindenki előkerült és
fél 6-kor mindenki elindult hazafelé.
Már majdnem célegyenesben jártunk,
amikor az egyik busz felmondta a szolgálatot, szerencsére a másik busz Hantostól
vissza tudott fordulni értünk.
Köszönjük az autóbuszos vállalkozó segítségét és a sofőrök – Kaszás Károly,
Imre Viktor és Szkenderovics Lajos –
munkáját. Az „esős, eltévedős, műszaki
hibás” kalandos út sem tudta elvenni a
kedvünket, hogy a jövőben hasonló utakat szervezzünk, ha lesz rá igény. A hangulatból és a visszajelzésekből ítélve úgy
láttuk, igény lesz rá!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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TESTÜLETI ÜLÉS
2014. december 15-én tartotta utolsó ülését a képviselő testület.
A napirendi pontok között szó volt a
62114. számú út felújításáról.
Szabadegyházán régóta húzódó kérdés a
falun átvezető főút (István utca, Fő utca)
állapota. Az érintett terület a Magyar
Közútkezelő Nzrt. tulajdonában van,
másnak a tulajdonát az önkormányzat
nem újíthatja fel. A Magyar Közút igazgatójával, Molnár Istvánnal tett megbeszélés folyamán szó esett, hogy milyen
módon kerülhet sor az út felújítására.
Szabolcs László a Szabolcs Mérnökiroda Kft. képviseletében elmondta, hogy a
Fő utca és István utca az utak besorolásában egy nagyon hátul lévő és nagyon
alacsonyrendű, ötödrendű út. Sajnálatos
módon ez az út és az útburkolat állapotán
jól tükröződik. A polgármester és a szakember közös helyszíni szemléje során
felmerült az iskola előtti biztonságos parkolási lehetőség biztosítása, a templom
előtti területen buszöböl kialakítása egy
szép, épített buszváróval.

A Magyar Közút nem találta meg azt a
megoldást, amivel a község vezetői ajánlatot tettek a Közút felé, hogy egy bizonyos összeg erejéig, valamilyen partneri
kapcsolat során kerüljön felújításra az
útburkolat. Ez sajnos a Magyar Közút álláspontja szerint nem végrehajtható. Ezt
az álláspontot ismerem, ugyanez volt a
6221-es baracsi bekötőút kapcsán is.
Ez Szabadegyháza esetében egyszerű is,
meg nem is. Ami egyszerűvé teszi, hogy
ez gyakorlatilag csak Szabadegyháza község lakóit szolgáló út, amely, ha megújul
a község pénzéből, akkor Szabadegyháza
községben élők életminőségét javítja. De
ami kicsit megnehezíti a döntést, vagy
egyáltalán a döntést ütemezni képessé
tegyük, az az, hogy két infrastrukturális
beruházás van küszöbön Szabadegyháza
határában. Az egyik a 62-es számú út felújítása, ehhez tartozik egy szabadegyházi
elkerülő út. A szabadegyházi elkerülőhöz
tartozik egy nagy műtárgy, egy vasúti
felüljáró építés. Önök előtt sem ismeret-

len az a probléma, hogy egy tulajdonszerzési ügy kapcsán ez a feladat most jelen
pillanatban áll. Nem lehet tudni, hogy
lesz vagy sem. De ez egy prioritás, egy
projektlistán szereplő feladat, ez a 62-es
számú út felújításához tartozik. Ennek
2015 végéig meg kell valósulnia. Úgy gondolom, ennek meg kell találni a módját,
amivel megépülhet ez a felüljáró. A következő a másik, a vasúthálózat-felújítás,
ami megint nem egy kis feladat lesz.

A legegyszerűbb megoldás: a lakott terület táblától a sárosdi út, adony-kálozi
út keleti oldalon lévő tulajdoni határig
terjedő útszakasz mintegy 2400 méter
hosszú, ezt kellene első ütemben átvenni
tulajdonba és üzemeltetésbe is. Ha egy jó
tervet készítünk, egy jó felújítást hajtunk
végre, akkor – látva itt az elmúlt időszak
fejlesztéseit – tizenöt évig üzemeltetési
probléma az útburkolaton nem jelentkezik. Ami folyamatosan jelentkező költség:
a téli üzemeltetés költsége. Az én tapasztalatom szerint ez a téli útüzemeltetés – a
hókotrás, síkosság mentesítés – jelenleg
is és az elmúlt időszakban is nagy feladata
volt az önkormányzatnak.
Csak a burkolat-felújítást és csak az iskola és templomkörnyezet biztonságosabbá
tételét számolva: az útburkolat-felújítás
nettóban 130-140 millió forint között
van, és 30-35 millió forint között van az a
tétel, ami az iskola elő terület rendbetételét – buszöböl, árok – megoldaná.
A képviselők kérdésére válaszként elhangzott, hogy átlag 8-10 centiméter
vastagságú burkolat-megerősítés jönne
az útra.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 62114. számú, a Magyar Közútkezelő Nzrt. tulajdonában levő út 2402
méteres szakaszát – a sárosdi elágazástól a
„varrodáig” tulajdonba és kezelésbe átveszi.

Utólagos hőszigetelési pályázatok elbírálása:
Energetikai korszerűsítési pályázatot
nyújtott be Kohl Péter és Magyar Zita.
A számukra megítélt támogatás összege:
529 000,- Ft.

Szőnyi Valéria, Szaniszló Zoltán, Kovács József Miklósné, Szilágyi István,
Mihók Attila, és Szőnyegi Zsuzsanna
nyílászáró-cserére adtak be pályázatot,
melyre összesen 1 795 695,- Ft támogatást kaptak.

Gazdaságfejlesztési támogatási kérelmek elbírálása:
Gazdaságfejlesztési támogatásban részesültek: Faház Family Kft., Horta-Market Bt. és Szabó Mariann. A megítélt
támogatás összege vállalkozásonként
100.000,- Ft.

A 2015. évi belső ellenőrzési terv tárgyalásakor felmerült egy javaslat az idei
évre, mely a következő:
- Iskola konyha működésének, gazdálkodásának, gazdaságosságának ellenőrzése
- Étkezési térítési díjak beszedésének ellenőrzése, étkezés-nyilvántartás vizsgálata az iskolai étkezők esetében
- Pénzgazdálkodási jogkörök (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) rendjének, gyakorlásának
ellenőrzése Szabadegyháza Község
Önkormányzata vonatkozásában
Szabadegyháza Község Önkormányzata a
Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és
Tanácsadó Kft.-vel láttatja el a belső ellenőri feladatokat.

Szabad 1 Lap
kell küldeni az írásokat. A lap megjelentésében változtatás, hogy nem a
dunaújvárosi Rolling Nyomda, hanem
a székesfehérvári Alpha-Vet Kft. fogja
végezni a nyomdai munkákat, sokkal
kedvezőbb áron, színesben jelenik
meg a lap. Ezúton köszönöm meg Percsi Tibornak a munkáját, aki négy évig
a lap főszerkesztőjeként a szabadegyháziakról, szabadegyháziaknak tudósított. Jó egészséget, további sok sikert
kívánok neki.
- A szomszédos irattár épületének átalakítása is megtörtént, az irodarésznél
kisebb átalakítást kellett végrehajtani
és konyhát alakítottunk ki, mivel szociális irodaként fog működni az épület
egy része, a Szabad1 TV stúdiója természetesen továbbra is ott kap helyet.
A szociális, igazgatási feladatot ellátó

ügyfélfogadást tartana itt, nemcsak
háromhavonta, amikor jelentkeztetni
kell az embereket, hanem legalább hetente egy alkalommal, amikor a munkanélküliek le tudják adni az irataikat,
megkapják a hatósági bizonyítványt,
amivel tudnak jelentkezni ellátásáért.
Ebben a tárgyban felvesszük a kapcsolatot a járási hivatallal, és gondolom,
partnerek lesznek ebben is, hiszen
többletköltséggel nem jár nekik, az önkormányzat eddig is állta a rezsiköltségeket, ezután sem lesz ez másként,
viszont az ügyfelek lakóhelyéhez minél
közelebbi kiszolgálása érdekében ez az
egyetlen elfogadható megoldás.

ügyintézők, illetve a járási kirendeltség fog oda átkerülni, így egy helyen
találják meg az ügyfelek az összes ügyintézőt, akik az ügyes-bajos dolgaikkal
foglalkozhatnak, hiszen ezek rokon
területek, aki az egyikre jogosult, nagy
valószínűséggel a másik támogatási
formára is, és így egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb a működés.
- A jövő titka, hogy márciustól hogyan,
milyen formában fog működni a járási
kirendeltség. De mivel az aktív korúak
ellátása átkerül a járáshoz, az ügyfelek
nagy száma miatt feltehetően folyamatos, mindennapos ügyfélfogadásra lesz
szükség, és ez pont az a réteg, akik nem
tudnak saját erőből átmenni Gárdonyba. Ez az ügyintézés akkor lenne teljes körű és komplex, ha a munkaügyi
központ kirendeltsége is kihelyezett
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Egriné Ambrus Andrea
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2015. január 3-4.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a.
0620-355-7213

2015. január 17-18.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Rákóczi u. 62.
Asztalos u. 1/a.
0630-6393-977
2015. január 24-25.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd, Rákóczi u. 62.
0630-9398-629

2015. január 11.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30
0630-9939-404

2015. jan. 31-febr. 1.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd, Tüzér u. 24.
0630-8161-376

2015. január 1-2.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr Szent I. u. 3.
0620-974-9065

További bejelentések:
- Szabad1 Lap szerkesztését januártól
saját intézményi keretek között látjuk
el, a művelődési ház keretében, a Szabad1 TV stúdióvezetője, Marczi-Csicskovics Anikó és a művelődési ház
vezetője, Vajda Viktória lesznek az
oszlopos tagok… Emellett a szerkesztőbizottságban gyakorlatilag mindenki tevékenyen részt vesz, aki eddig is
írt cikket, annyi változtatással, hogy
a szabad1lap@gmail.com email címre

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

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570, 06-30/638-4248
hivatal@szabadegyhaza.hu

Családsegítő Szolgálat
Dókáné Szaniszló Krisztina
06-70/636-6315

Kincsem Óvoda
06-25/478-608

Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/521-591
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu
Teleház:
06-25/521-590
thaz@szabadegyhaza.hu
Szabad1 Tv
06-25/478-250
06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com
Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
szabad1lap@gmail.com
Orvosi rendelő
Dr. Varga Norman
06-25/478-605
Ügyeleti időben
(hétvégén és munkanapokon
16 órától másnap reggel 7 óráig)
az ügyelet a Kulcsi Kistérségi
Központban van.
06 25/509-060
Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Védőnő
Nochta Tamásné
06- 25/478-711
Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József
06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától
Gyógyszertár
Paksi Zoltánné
06- 25/478-607

Polgárőrség
Csanádi Imre: 06-30/979-1785
Baranyai István: 06-20/943-9014

impresszum
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Baba masszázs
Falugazdász ügyfélfogadás
Hastánc (kezdő)
Hip-Hop
Gymstick edzés

Csütörtök:
14:00
16:30-18:00
16:45-18:00
18:00-20:00
18:30-19:30

Nyugdíjas klub (2 hetente)
Okosító torna gyerekeknek
Hastánc haladó
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
Zumba

Kedd:
9:00-13:00
14:00- 15:30
15:00-17:00
16:30-18:00

Szülés felkészítő
Színjátszó foglalkozás
Baba-mama klub
Okosító torna gyerekeknek

Péntek:
14:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:00
18:00-20:00

Néptánc
Színjátszó foglalkozás
Hip-hop
Kempo

Szerda:
17:00-18:00
18:00-20:00

Hip-hop
Kempo

ÚJ PROGRAM:
Február elején óvodás balettet szeretnénk indítani.
Érdeklődni a Művelődési Házban!

Hétfő:
10:00-11:00
13:00-15:00
16:45-17:45
16:30-18:00
18:00-19:30

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy feleségem, édesanyánk, nagymamánk,

Oláh Józsefné Lugosi Mária
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
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– a Polgármesteri Hivatal nyugalmazott dolgozója –
életének 65. évében elhunyt.
Köszönet mindazoknak, akik a temetésére eljöttek,
sírjára virágot hoztak és a család fájdalmában osztoztak.
Az elhunytat
Szabadegyháza Község
Önkormányzata
saját halottjának tekinti.
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