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2015. február Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

VARGA GÁBOR A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
TARTOTT TÁJÉKOZTATÓT

Varga Gábor, Fejér megye 5. választókerületének országgyűlési képviselője településfejlesztési tájékoztatót
tartott civileknek, kis és középvállalkozásoknak, ahol
szívesen fogadta a helyiek ötleteit, javaslatait, mik az
elképzeléseik a jövőbeni fejlesztésekről.
Rövid köszöntő után Varga Gábor bemutatta jelenlévő munkatársait: Kállai Évát, aki a későbbiekben a
projektek levezénylésénél tölt be majd nagy szerepet,
valamint Tanka Csabát, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnökét, akinek feladata többek között a déli térség nagyobb figyelemmel kísérése.
Az uniós projekteket tekintve a 2014-2020-as időszak
alapvető prioritása, hogy a kis- és közepes vállalkozásokat lehetőség szerint munkahelyteremtéssel támogassák. Az összejövetel célja tehát mind az önkormányzat,
a civil szervezetek, mind pedig a lakosság és vállalkozások részéről, hogy elinduljon egy beszélgetés, egy folyamat, melyben kiderül, hogyan és miben tud segíteni
a Sárvíz Nonprofit Kft. az elkövetkezendő időszakban
a helyiek sikeres pályázataiban. A társulás segít abban
is, hogy a különböző projektötleteket összehangolja a
környező településeken jelen lévő civil szervezetek gondolataival, valamint nagy hangsúlyt fektet a településeken túlmutató nagyobb feladatokra is.

Az interaktív fórum létjogosultságát mutatja az is,
hogy a tervezett időn túl is maradtak a képviselők,
hogy minden ötletet meg tudjanak hallgatni. Több
olyan javaslat is született, amelyek egyelőre kezdetlegesek, de mindenképpen támogatandónak értékelte
Varga Gábor. A fejleményeket mindenesetre mi is nyomon követjük.
Marczi-Csicskovics Anikó
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzatnak a napokban
kell beterjesztenie a 2015-ös költségvetési rendelettervezetét. Az
már most látható, hogy az idei év
a megszorítások éve lesz. A legnagyobb vállalkozásokkal folytatott egyeztetésekből úgy tűnik,
az iparűzési adóbevételeink jóval
elmaradnak a megszokott bevételektől, százmilliós nagyságrendű
csökkenéssel számolhatunk. Ez a
bevételkiesés a piaci helyzetből, az
árbevétel-csökkenésből adódik. A
becsült számok természetesen még
nem véglegesek, évközben pozitív
– és sajnos negatív – irányban is
változhatnak, éppen ezért a település vezetőinek óvatosan kell tervezniük, nem veszélyeztetve a stabil,
biztonságos működést. A hasonló
nagyságú településekhez képest
Szabadegyháza még így is kedvező helyzetben van a költségvetés
tervezésénél, de ettől függetlenül
településünkön is végre kell hajtani
bizonyos racionalizálási, átszervezési feladatokat. A képviselőkkel,
az intézményvezetőkkel egyeztetve
februárban állítjuk össze a végleges költségvetést, a február 16-ai
közmeghallgatáson elhangzottak
figyelembevételével.
A 2015-ös év első hónapja sem telt
eseménytelenül
községünkben:
Egy korábbi szerződésben foglalt
kötelezettségünknek eleget téve
felújításra került az egyik István

utcai szolgálati lakás, amit egyik
óvónőnk hamarosan birtokba vehet. Ebben az épületben még egy
megüresedett lakás vár felújításra,
ezt követően a külső hőszigetelést
és az épülethez vezető járdát építenénk meg, külső világítással. Ezzel
a korszerűsítéssel végre ez az épület is méltó, esztétikus külsőt nyerhetne a falu központjában.
A Magyar Mentőszolgálat Alapítványnak köszönhetően, Dókáné
Szaniszló Krisztina közvetítésével
az eddigi 30 ingyenes ebéd mellé további 25 adag ételt biztosít a
szabadegyházi rászorulóknak. Így
azok a személyek, akiknek eddig az
önkormányzat közvetlenül rendelte meg a szociális ebédet, ezentúl a
Családsegítő Szolgálat irodájában
vehetik át a nekik járó ebédet. Ezzel a lehetőséggel éves szinten több
mint 6 millió forintot takarítunk
meg.
A szociális étkeztetésben részesülők térítési díjait – az Adonyi
Szociális Intézményfenntartó Társulásnál végzett belső ellenőrzés
vizsgálatát követően – az önkormányzatunk már nem vállalhatja át. Így több étkeztetésben részesülő azt tapasztalhatta, hogy a
térítési díjai a korábbihoz képest
megnőttek, holott a térítési díjaikat az intézményvezető a jövedelmük, nyugdíjuk alapján állapította
meg, csak az önkormányzat éveken keresztül nem emelte az étkezők térítési díját, hanem átvállalta
annak egy részét. A belső ellenőri
jelentésben felszólították az önkormányzatot, hogy ezt a gyakorlatot
azonnal szüntesse meg. (Különös
tekintettel arra, hogy az újonnan

belépő étkezők térítési díját már
nem vállalta át az önkormányzat,
és méltánytalan, hogy ugyanolyan jövedelmi kategóriába tartozók más-más összeget fizessenek
ugyanazért az ebédért.)
Február elején – immár másodszor – ismét szociális tűzifát oszt
az önkormányzat. A január eleji
mennyiséghez hasonlóan kb. 120
mázsa tűzifa kerül kiosztásra. Az
igényeket és azok megalapozottságát a családsegítők mérik föl, és feltehetően kb. 30 család fog 4 mázsa
körüli tűzifában részesülni.
Személyi változások
A jegyzői álláshelyre kiírt második pályázat eredményesen zárult.
Sárközyné dr. Szabó Piroska 2015.
március 1-jétől látja el Szabadegyházán a jegyzői feladatokat. Őt
márciusi számunkban mutatjuk be.
Negyven év szolgálati idő után
hosszabb szabadságra megy, majd
nyugdíjba vonul a polgármesteri
hivatal igazgatási előadója, anyakönyvvezetője, Simonné Fischer
Ilona, akinek a településért végzett
munkáját ezúton is megköszönjük. Nyugodt, tartalmas nyugdíjas éveket, jó egészséget kívánunk
neki. Az ő álláshelyére is pályázatot írtunk ki. A 27 jelentkező
közül mindössze egy pályázó rendelkezett anyakönyvi szakvizsgával, ami – bár nem volt pályázati
feltétel –különös előnyt jelentett,
mivel a korábbi anyakönyvvezető,
Simonné Ica távozásával nem lenne, aki a településen ellátná ezeket
a feladatokat. Az új igazgatási ügyintézőnk, Reiner Éva Ella bemutatkozását alább olvashatják. Egyelőre
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a szociális igazgatási, anyakönyvi
feladatokat látja el, de – önéletrajzát
és szakmai múltját ismerve – a későbbiekben további feladatokkal is
bővülhet munkaköre. Kérem, fogadják őt szeretettel, forduljanak
hozzá bizalommal hivatalos ügyeik
intézése során.
Reiner Éva
Ella vagyok.
Bács-Kiskun
megyében,
Lajosmizsén
születtem és
éltem
egészen 2010-ig.

A KINCSEM
ÓVODA HÍREI
„... Új év, új év, új esztendő!
Hány csemetéd van? Tizenkettő!
Jégen járó Január...”
Amilyen hamar elmúlt a téli szünet, olyan
hamar elszaladt az év első hónapja is óvodánkban.
Mi is történt mostanság? A Kónyáéktól
kapott hatalmas fenyő (amit ezúton, így
utólag is nagyon köszönünk) teljes díszé-
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Jelenleg Pákozdon élek férjemmel.
Felnőtt gyermekeink vannak, akik
már önálló életüket élik, és megajándékoztak négy kicsi lányunokával.
2015. január 31-éig Pákozdon dolgoztam a Polgármesteri Hivatalban igazgatási tanácsosként. Ez
nagyon sokrétű munka, hiszen az
anyakönyvi ügyektől a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatokig
sok mindent magában rejt. Most
kaptam egy lehetőséget, és mindazt a tudást, amit az elmúlt 10 évben a közigazgatásban szereztem,
Önöknél kamatoztathatom, bővíthetem tovább. 2015. február 1-jé-

től Szabadegyháza Polgármesteri
Hivatalában dolgozom igazgatási
előadóként. A feladataim hasonlóak lesznek az eddigiekhez, mert a
szociális igazgatási, anyakönyvi és
hagyatéki ügyeket bízták rám. Bízom abban, hogy gyorsan be tudok
illeszkedni a Hivatal és a település
életébe. Remélem, hogy a munkám
alapján megismernek és megszeretnek engem.

ben várt minket az ünnepek után a tortateremben. Minden csoport énekelt, verselt még egy utolsó karácsonyost, majd
megkereste a fa alatt hagyott felcímkézett
meglepetését, amit elvéve a saját csoportszobájukba, közösen kibontottak és
rögtön ki is próbáltak. A csomagok új, izgalmas óvodai játékokat rejtettek, amiket
az adott korosztályhoz válogattak az óvó
nénik. Annyi sok szép holmit kaptak a
gyerekek, hogy egy hétbe is beletelt, mire
mindet kipróbálták.

népi kismesterségekkel”, a „Téli időjárás”, a „Madáretetés” stb. Igyekeztünk
rugalmasan és kreatívan alkalmazkodni
a témákhoz, mert az időjárás idén is a
bolondját járatta velünk. De nem baj, mi
is készülünk ám a visszavágóval: február
6-án farsangi mulatságot rendezünk, és
úgy elűzzük a telet, hogy vissza se mer
majd nézni; majd talán csak novemberben...

A következő hetek az ütemterv szerint
alakultak, úgy mint az „Ismerkedés a

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Lászlóné Jóvári Lia
óvodavezető
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IN MEMORIAN OLÁH JÓZSEFNÉ

szegény, sem gazdag. Amikor valakit
elveszítünk, egy hozzánk közelálló, szeretett lényt, valami, amit tőle kaptunk,
tovább él bennünk és ösztökél minket.
Halottaink a szívünkben élnek. A halhatatlanságnak ez a legvigasztalóbb
formája.

Az alábbiakban Oláh Józsefné, Marikára emlékezünk a polgármester búcsújával...
„Tisztelt Gyászoló Család! Tisztelt Búcsúzó Barátok, Ismerősök, Kollégák!
Döbbenten állunk, tehetetlenül szembesülve a sors kegyetlen döntése előtt.
Gyászol Szabadegyháza önkormányzata, a hivatal dolgozói, a község lakói.
Mindazok, akik ismerték és szerették
Oláh Józsefné Marikát, a Polgármesteri
Hivatal nyugalmazott köztisztviselőjét
Nagyon nehéz tudomásul venni, hogy
az élet néhány pillanat alatt emlékké
formálódik.
Az ünnepek
előtt a hivatalban még meglátogatta volt
kollégáit, régi
barátait,
és
január elején
egy szomorú
este jött a telefon: Marika
nincs többé.
Tudtuk, hogy
beteg, hogy súlyos kór emészti. De biztosak voltunk abban, hogy ő legyőzi,
hiszen maga volt az élet, tele volt tervekkel, álmokkal.
Egy olyan ember ravatalánál állunk,
aki csordultig volt szeretettel, és aki életében sokat adott magából – nekünk.
Fáradhatatlan volt ebben. Segíteni
kész természete azt éreztette velünk,
hogy életének lényeges, szorosan hozzá
tartozó részei vagyunk. Ezért is fáj ez
a búcsúzás. De a halál hívó szavának
mindenki kénytelen engedelmeskedni,
neki senki sem tud ellenállni: sem erős,
sem gyenge, sem öreg, sem fiatal, sem

OIáh Józsefné Lugosi Mária 1950-ben
született Perkátán. Életéből 33 év azzal telt el, hogy Szabadegyháza község
ügyintézőjeként a község, a közösség
érdekeit szolgálta. 1980-tól gazdasági,
igazgatási ügyintézőként tevékenykedett, majd 1983-tól a falu adóügyeit
intézte, a vállalkozásokkal is tartotta a
kapcsolatot. Mindvégig anyakönyvvezetői feladatokat is ellátott, szinte nincs
is olyan ember a településünkön, akivel
ne került volna kapcsolatba, akár a hivatalos ügyintézés során, vagy családi eseményeknél, rendezvényeknél. A
szomszédos településeken – így szülőfalujában, Perkátán – és a környékbeli
hivatalokban is fogalom volt. A több
mint három évtized alatt a családok
életének meghatározó szereplőjévé vált.
A fiatalok előtte mondták ki a boldogító igent, gyermekeiknek ő
adott nevet, és
sajnos az élet
elkerülhetetlen részeként
a fájdalmas
bejegyzéseket
is ő rótta be a
halotti anyakönyvbe. Még
ma is a fülembe csengenek
a szavai, amikor az anyakönyvi gépen
az egyik ilyen esemény bejegyzése után
megjegyezte nekem: ez a legrosszabb,
amikor valakit kitöröl a népesség-nyilvántartásból, az ő utolsó gombnyomásával válik visszavonhatatlanná, megmásíthatatlanná az addig hihetetlen
tény: valaki nincs többé.
A munkáját mindig alázattal végezte,
emberséggel, segítőkészen, áldozatkészséggel. Emberi kapcsolatait mások tisztelete, a megértés jellemezte. Megtört
szívvel búcsúznak tőle a volt kollégák,
akikkel szinte a fél életét töltötte. Felidéződnek a régi hivatali rendezvények,

kirándulások, névnapozások, vagy elég,
ha arra gondolunk, amikor reggel megérkezett a hivatalba, több szatyorral
felpakolva, és viccelődött saját magán,
amikor azt mondta: „megjött Stronci a
Lehel térről”…
De még miután elbúcsúzott tőlünk jó
egy évvel ezelőtt, hogy ő ezután aktívan
tölti nyugdíjas napjait, utána is be-bejárt hozzánk, süteményt hozott, vagy
csak benézett a lányokhoz, hogy jól
vannak-e. De ő maga soha nem fogadta el a segítséget. Erősnek mutatta magát, és pozitívan állt hozzá a betegségéhez is. Mindig másokra gondolt előbb,
és csak azután saját magára.
Kedves Marika! Most a te ravatalodnál állunk, téged búcsúztatunk. Megérdemelted volna a hosszú, nyugodt és
tartalmas nyugdíjas éveket, a pihenést.
Mennyi szép pillanat, közös élmény lehetett volna még a családoddal, gyermekeiddel, unokáiddal, ha másként
alakult volna a sorsod. És akkor talán
neked is szebb, boldogabb élet jutott volna osztályrészül. Sajnos az élet áthúzta
a terveidet, pedig szerettél volna még
kirándulni, világot látni – élni! Köszönjük, hogy voltál nekünk, hogy ismerhettünk és tisztelhettünk. Hiányozni fogsz
mindannyiunknak! Szegényebbek lettünk egy baráttal, egy ismerőssel. Fájó
emlékedet kegyelettel megőrizzük.”
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Előző lapszámunkban számoltunk be arról, hogy Rittler Gábor és
egy diákja elismerésben részesült. Most hasonló témában kerestük fel a tanár urat, hogy elmondja a részleteket:
„Január 20-án kaptam meg a 2013/2014-es tanév „Legeredményesebb diákolimpia testnevelő” címet, amely egy országos kitüntetés, és ez mellett pedig intézményünk megkapta a kisiskolák versenyében a 3. helyezésért járó kupát és elismerést, illetve
vásárlási utalványokat.”
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diákolimpia megyei döntőjén, ahol több érmes helyezés is született. Rittler Gábor elmondta, hogy a gyerekek 4 kategóriában
versenyeztek és minden kategóriából volt továbbjutó is az országos versenyre. A II. korcsoportban Ferhécz Aletta és a III.
korcsoportban Czimer Dániel bronzérmesek lettek. A IV. korcsoportban lányoknál Jankovics Dóra ezüstöt szerzett, míg fiúknál Göblyös Bálint megnyerte a megyei bajnokságot, méghozzá
veretlenül, ami azt jelenti, hogy ötször játszott a nap folyamán, és
egyszer sem talált legyőzőre.
Az V. korcsoportban Kovács Márk harmadik lett, így ő is versenyezhet tavasszal az országos döntőben, melyet Győrben rendeznek meg.

A Magyar Diáksport Szövetség és a sportért felelős állami vezetők
oklevelek és emlékplakettek ünnepélyes átadásával ismerték el a
testnevelők munkáját. Rittler Gáborról az alábbiakat mondták:
„A szabadegyházi iskola sportélet formálója atlétika, tenisz, tollaslabda, asztalitenisz és a 200 fő tanulólétszám alatti „kis iskoláknak” kiírt diákolimpiákon ért el helyezéseket. Ez utóbbi országos döntőn az atlétikai versenyek során a leány svédváltóval
arany-, a csapatversenyben bronzérmet vehetett át. Az összetett
pontversenyben az iskola egy évig őrzi a „Kováts Tibor Vándorserleget”.

Január 22. a magyar kultúra napja. Ez alkalomból idén is vetélkedőkkel, irodalmi játékokkal emlékezett az intézmény.
A felsős osztályok négy csapatban vetélkedtek péntek délután.
Mónika néni érdekes feladatokat állított össze, melyben nem csupán irodalmi tájékozottságukat, hanem ügyességüket is próbára
tehették a gyerekek. Kultúránk különböző területeit érintették
a feladatok, hiszen a magyar festészetből, építészetből is ízelítőt
kaphattak a vetélkedő során. A gyerekek a kreativitásukat is megcsillanthatták, amikor verset írtak és festettek.

Ezeket az elismeréseket mi sem erősíti meg jobban, mint hogy
újabb sikerekről számolhatunk be. Január 25-én, a Kossuth Lajos
Általános Iskola 15 diákja részt vett Seregélyesen a Tollaslabda
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Az alsó tagozatban minden osztály külön vetélkedőt szervezett.
A feladatok egy-egy mesére épültek. Az 1. osztályosban volt totó,
kirakó, zenehallgatás. Márti néni osztályában saját készítésű bábokkal játszották el az olvasott mesét. Kriszti néni különböző
versekből és mesékből állított össze kvízt a tanítványainak. A 3.
osztályosoknak apróhirdetésből mesehősöket kellett kitalálni, de
nagyon tetszett nekik a mesefilmek dalainak felismerése is. A negyedikesek pedig a Tüskevárhoz kapcsolódó feladatokat oldottak
meg.

Februárban néhány tanuló sakkversenyen vesz részt Sárbogárdon, melynek eredményéről természetesen következő lapszámunkban beszámolunk. Ez az időszak azonban a farsangi mulatságok időszaka is, melyre lázasan készülnek a gyerekek. Idén a
téma: fekete-fehér!

BONTAKOZÓ TEHETSÉG

- M.-CS.A.: A kiállított képek között festményeket láttam. Rajzolni is szeretsz?

Bozainé Szeip Krisztina azzal a kéréssel fordult szerkesztőségünkhöz, hogy mutassuk be egyik tanítványát, akinek nagyon
jó kézügyessége van. Mi ennek a kérésnek eleget is tettünk. Az
alábbiakban Tulkovics Viviennel készült interjúnkat olvashatják:

- T. V.: Inkább rajzolni szeretek, de azt is csak grafitceruzával
vagy tollal.

„- Marczi-Csicskovics Anikó: Milyen képek kerültek ki most az
iskolai faliújságra?

- T.V.: Rajzolni már nagyon régóta rajzolok, festeni pedig azóta,
hogy a franciák küldtek vásznakat, ahova Kriszti néni meghívott
és azóta festek vászonra otthon. Kézügyességemet már az óvodában is felfedezték és rajzversenyeken is részt vettem.

- Tulkovics Vivien: Olajfestményeket hoztam, de vannak közöttük akril képek is. Általában csak állatokat és tájképeket festek;
embereket nem.
- M.-CS.A.: Nem kedveled, vagy azt még gyakorolni kell?
- T.V.: Az még nem megy annyira. Csak rajzfilmhősöket tudok.

Marczi-Csicskovics Anikó

- M.-CS.A.: Mióta festesz és rajzolsz?

- M.-CS.A.: Milyen eredményeket értél el eddig?
- T.V.: Második és harmadik helyezések voltak.
- M.-CS.A.: Milyen szintűek voltak a versenyek? Megyeiek vagy
körzetiek?

Szabad 1 Lap
- T.V.: Én Székesfehérvárra jártam óvodába, és alsó tagozatosoknak volt kihirdetve, de engem is elküldtek, hogy rajzoljak.

- M.-CS.A.: Melyikkel könnyebb dolgozni?
- T.V.: Az akrillal könnyebb, de az olajjal
meg szebb.

- M.-CS.A.: Amiket most kiállítottál
festmények, azok hogy készültek? Hogy
kell elképzelni az olajtechnikát, illetve az
akrilt?
- T.V.: Én a biztonság kedvéért megrajzolom először papírra, azután pedig
vászonra is. Utána elsőnek a háttért festem ki, majd rá a részleteket, végül pedig
nagyon vékony ecsettel vagy tűvel aprólékosan kidolgozom.
- M.-CS.A.: Mennyi idő, mire elkészül egy-egy kép?
- T.V.: Szerintem a nagyobbakat könnyebb elkészíteni. Az idő
körülbelül három óra, de ha olajfestékkel készítem, úgy 3-5 nap,
míg teljesen megszárad. Az akrilt jobban kedvelem, az 10 perc
alatt megszárad.
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- M.-CS.A.: Későbbiekben szeretnél
ilyen pályára menni? A festészettel, rajzolással foglalkozni?
- T.V.: Igen, grafikus szeretnék lenni, de
gondoltam más szakmára is, és akkor ez
csak egy hobbi lenne.

kívánok!
-T.V.: Köszönöm!”

- M.-CS.A.: Gratulálok az eddig elért
eredményeidhez, és további sok sikert

Szabad 1 Lap
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KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Balló Lili

2015.01.07. Géza u. 8.

Molnár Zalán

2015.01.26. Táncsics u.12

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
A január viszonylag nyugodton, csendesen telt el a Művelődési
Ház életében, azonban a hónap végén idén is a Szabad Színház
előadásával kedveskedtek a szervezők a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. Ezúttal a Tóvirág című mesejáték került színpadra,
vagy leginkább színpad elé, mert a díszlet így kívánta meg.
A történet szerint a kamasszá serdült kis Tóvirág boldogan él víz
alatti világában. Mindig és mindenre kíváncsi, mindenről mindent szeretne tudni... Ezért nagyon félti őt a papája, a Nagy Tavak
királya, mert attól fél, Tóvirág kíváncsisága túl messzire terjed, a
vízi világon kívülre. Ott pedig veszélyes lények élnek... Tóvirág
azonban tele van élettel, és a tiltás ellenére szeretné felfedezni a
felszín feletti világot is, ezért pajtásai, a halacskák segítségével egy
barlangon keresztül feljut a felszínre, ahol már nemcsak barátokkal találkozik... A keserédes mese alapja a magyar tavak, vizek
legendáriuma, szereplői pedig bájos vízi lények, valamint sajátos
gondolkodású kétéltűek, akik, hol segítő, hol ártó szándékkal keresztezik a Kis Tóvirág kalandos utazását...
Marczi-Csicskovics Anikó

Csehák Zsófi 		

2015.01.09. Fő u. 88.

László Bence Barnabás

2015.01.30. Géza u.10.

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ), 06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás), 523-596 (adó)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
ovoda@szabadegyhaza.hu
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

Családsegítő Szolgálat
Dókáné Szaniszló Krisztina
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924
Polgárőrség
Csanádi Imre: 06-30/979-1785
Baranyai István: 06-20/943-9014

IMPRESSZUM

Szabad 1 Lap

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, 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
Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József
06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától
Gyógyszertár
Paksi Zoltánné
06- 25/478-607

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Szerkesztő:
Marczi-Csicskovics Anikó
Felelős szerkesztő:
Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com
ISSN 20626444
Készült:
AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

Szabad 1 Lap
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
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

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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
2015. február 14-15.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd, Rákóczi u. 62.
0630-9398-629
2015. február 21-22.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30
0630-9939-404
2015. febr.28.-márc.1.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.
0630-6393-977
2015. január 17-18.

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

Szabad 1 Lap
KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE PÜNKÖSDKOR

Önköltséges autóbuszos kirándulást szervezünk Erdélybe. Ideje: 2015. május 21-25.
Szállás: Korondon, panzióban
Étkezés: reggeli és vacsora a szálláson
Díj: kb. 42.000,- Ft/fő (útiköltség, szállás, félpanzió)
(az összeg később kerül pontosításra)
A programból:
1.nap: Szabadegyháza – Nagyvárad – Kolozsvár – Marosvásárhely – Korond
2.nap: Transzfogaras
3.nap: Csíksomlyó – búcsú
4.nap: Békás-szoros
5.nap: Segesvár – Gyulafehérvár – Déva – Arad – Szabadegyháza
Jelentkezés és bővebb információ Egriné Ambrus Andreánál
30/638-4249, 25/509-570

˝
ÚJRA KOLBÁSZTÖLTO
VERSENY
2015. február 28-án ismét kolbásztöltő
versenyre invitál a Faház csapata!
Lesz böllérverseny is!
Jelentkezés: max. 5 fős csapatokkal,
február 24-ig
Nevezési díj: 6000 Ft/ csapat
Bővebb információ: 06/70/564-56-16

STIX 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
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Szabadegyháza Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2015. február 16-án, hétfőn 17.30 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Művelődési Ház (Szabadság tér 18.)
Napirend:
1.) A 2014. évben megvalósított feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester
2.) A

2015.

évre

tervezett

feladatok ismertetése,

megtárgyalása

Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester
A közmeghallgatásra tisztelettel meghívom!
Szabadegyháza, 2015. január 30.
Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

