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2015. március Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

Közmeghallgatáson
ismertették a 2015. évi
költségvetés tervezetét.
Részletes
beszámolónkat
a 2. oldalon
olvashatják.

Településünk lányainak és asszonyainak
az alábbi verssel kívánunk Boldog Nőnapot!
Czigány Lázár Zoltán
alpolgármester
Szalai Pál:

Nőnapi köszöntő
Mi a nő nekünk? Az egész világ maga, a szüntelen változás,
Az anya, akinek testén át e világba léptünk, az első és végtelen önfeláldozás.
Ő őrzi első lépteink, törli le könnyeink, testéből etet, szeretetéből nevel,
Mindig megbocsát, ha kell és soha nem enged el, ő a fény, a meleg és minden ami jó,
semmihez sem fogható és semmivel sem pótolható.
Ahogy tudatunk lassan a világra nyílik, ő maga is átalakul, megváltozik.
Előbb éteri szépség, ideál, trubadúrok álma, költők ihletője, szerelem és őrület forrása,
Majd társunk a jóban és rosszban, életünk néma napszámosa,
Vetett ágy, vasalt ing, étel és ital, kedvesség, szerelem, a test gyönyöre, az apokalipszis kínja és a
mennyország ígérete.
Mindez ő, egy személyben, lelkünk másik fele, aki értünk létezik és mi őérte.
Köszöntöm hát őket, a nőket, kívánom nekik mindazt a szépet, amit érettünk ma és minden nap
önként megtesznek.

Minden kedves szabadegyházai lakosnak kellemes húsvéti ünnepeket kívánnak
az önkormányzat és intézményeinek dolgozói!
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KÖZMEGHALLGATÁS ÉS TESTÜLETI
ÜLÉS FEBRUÁRBAN
- Az óvodai kültéri játékok cseréjére, átépítésére és a játéktároló felújítására 23 millió
forintot fordítottunk.
- Az orvosi rendelő felújítási pótmunkáira, a
külső tároló felújítására és kerítésépítésre
11 millió forint fedezetet terveztünk.

Az önkormányzatok működését meghatározó
törvények és a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzata alapján évente a költségvetés elfogadása előtt közmeghallgatáson
számolunk be az előző évi munkáról, a következő évre tervezett feladatokról.
2014. év elején 225 millió forintos pénzmaradvánnyal indítottuk az évet, évközben 750
millió forint volt az önkormányzat bevétele.
856 millió forint kiadás után az év végi záró
pénzkészletünk 119 millió forint volt, tehát ez
az idei évi nyitó pénzkészlet is.
A 2014. évi bevételek 83%-át a saját bevételek
tették ki, 12% állami támogatás, közel 5%-a
pedig átvett pénzeszköz volt.
A 856 millió forintból az intézményeink működtetésére, támogatására 111 millió forintot
fordítottunk. Szociális kiadásokra 26 millió
forintot terveztünk be. 55 millió forint pénzeszköz-átadás.
Fejlesztésre, felújításra 324 milliót költöttünk,
teljes egészében saját forrásból.
2014-ben is biztosítottuk az intézmények folyamatos működtetését. A kötelező feladatok
ellátásán túl szociális juttatásokat, tanulmányi
ösztöndíjakat, beiskolázási segélyt, tankönyvtámogatást, karácsonyi ajándékcsomagot terveztünk be. A tavalyi évben is biztosítottuk az
ingyenes méhnyakrák elleni védőoltást és a
közüzemi szolgáltatások ártámogatását.
A tavalyi évben is támogattuk a közösségi feladatokat, az egyesületeket, társadalmi szervezeteket, egyházakat, alapítványokat.
Az előző évi jelentős mértékű pénzmaradvány
lehetővé tette, hogy a költségvetés finanszírozására nem kellett hitelt felvennünk. Az önkormányzatnak fennálló hiteltartozása nincs.
A működési célú felhasználáson túl a leginkább közérdekűnek számító felhasználás a
fejlesztési kiadások alakulása. Ezek a kiadások kizárólagosan önkormányzati döntésen
alapulnak.
Fejlesztési, felújítási feladatokra összesen 324
millió forintot fordítottunk (16%-kal többet,
mint 2013-ban).

- A Polgármesteri Hivatal melletti épület
felújítására, gépkocsiparkoló és közpark kialakítására 19 millió forintot költöttünk. A
felújítás óta az épületben a Szabad1 TV stúdiója működik és irattárként is funkcionál,
de ide fog kerülni a járási hivatali kirendeltség is. Hogy a nagyobb ügyfélforgalomra
számító járási kirendeltségen biztosítsuk
a kultúrált ügyfélfogadáshoz a tágas, kényelmes helyszínt, ennek az irodának és
az előtérnek berendezését a polgármesteri
irodában lévő bútorokkal oldottuk meg. A
polgármesteri irodába pedig ennek helyére
új bútort vásároltunk.
- Elvégeztük az iskolai konyha külső, belső
felújítását, új eszközöket szereztünk be. Az
iskola külső hőszigetelésére, nyílászáró-cseréjére és fűtés-korszerűsítésére pályázati
forrást nem nyertünk, de az utcafronti és az
északi oldali hőszigetelést, a nyílászáró cserét elvégeztük, kerékpártárolót építettünk.
A beruházás összköltsége 82 millió forint.
- Út- és járdaépítésre 92 millió forint keret
állt rendelkezésre. Ebből a Széchenyi utca
burkolat-felújítást oldottuk meg.
- Felújítottuk a labdarúgópályát és a sportöltözőt, közel 55 millió forintos keretből.
A tavalyi évi állami költségvetés 10 milliárd
forint előirányzatot tartalmazott az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzatok támogatására. A tervezet alapján egy
Szabadegyháza nagyságú település 40 millió
forint körüli támogatásban részesült volna.
Erre azonban nem került sor, elfogyott rá a
keret.
A megvalósított fejlesztéseknél folyamatosan
biztosítottuk a pénzügyi finanszírozhatóságot.
Az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének végrehajtását áttekintve elmondhatjuk,
hogy alapvető feladatainkat teljesítettük, a
vállalt fejlesztéseket megvalósítottuk, kötelezettségeinknek stabil pénzügyi háttér mellett
eleget tettünk. Az intézmények folyamatos
működését, a kötelező feladatok ellátását biztosítottuk.
Az év végi 119 millió forintos záró pénzkészletet is figyelembe véve elmondhatjuk: kedvező évet zárt az önkormányzat.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése
és feladatai
A 2015. évi költségvetési törvény a korábban
bevezetett változásokon túl újabb módosítást
nem tartalmaz, elveiben azonos az előző évivel. A szociális területen márciusban bekövetkező változások miatt a korábbiaknál nagyobb teher hárul az önkormányzatokra.
Az önkormányzat saját bevétele és sajátos
költségvetési szerkezeti összetételének hatásaként kiegyensúlyozott, stabil költségvetéssel tudunk tervezni.
Továbbra is alkalmazzuk az eddigi tervezési
gyakorlatot: a bevételeket óvatosan tervezzük,
a kiadásoknál magasabb összeggel számolunk.
A település folyamatos működését biztosító
kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények területén átszervezésre nem kerül
sor.
A szociális ellátást és a gyermekjóléti szolgálatot továbbra is önkéntes önkormányzati
társulás formájában látjuk el /négy önkormányzat társulása/ mindaddig, amíg az önálló működtetés feltételeit nem tudjuk megteremteni, és az állam a finanszírozással is a
társulásos formában való működtetést szorgalmazza.
Az orvosi ügyeleti ellátást önkéntes társulás
keretében a jelenlegi feltételekkel működtetjük.
Az iparűzési adó mértékének csökkenése –
ami egyébként gazdasági okokkal alátámasztható – szükségessé teszi, hogy még egy jó
gazdasági teljesítőképességű önkormányzat
is bizonyos ésszerűsítési, takarékossági lépéseket tegyen. Hiszen az, hogy az önkormányzat a környékbeli településekhez képest jó
anyagi kondíciókkal rendelkezik, nem jelenti
azt, hogy ne nézzük azt, hogy mire költjük a
pénzünket.
A társulási formában biztosított szociális étkeztetéssel kapcsolatban az érintettek már
január elején kaptak értesítést arról, hogy az
önkormányzat nem vállalhatja át az étkezők
térítési díjait, mivel azokat mindenkinek a saját jövedelméhez mérten állapítja meg a társulás. A társulásnál lefolytatott belső ellenőrzés
megállapításaihoz nekünk is tartanunk kellett
magunkat, miszerint haladéktalanul hagyjon
fel az önkormányzat ezzel a gyakorlattal.
A társulásos szociális étkeztetés mellett voltak
néhányan, kb. 30-an, akik nem a társuláson,
hanem az önkormányzaton keresztül kaptak
napi egy adag meleg ételt. Ennek felülvizsgálatát februárra terveztük, mivel ezt a gyakorlatot szerettük volna megszüntetni, hogy
kérelem nélkül, jövedelemigazolás nélkül,
gyakorlatilag szóbeli megállapodással jutot-
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tak néhányan ebédhez, és nem volt leigazolva,
hogy ténylegesen kik, mikor étkeztek, ezt szerettük volna felülvizsgálni, és az új támogatási
formával kiváltani.
Mivel azonban január végétől a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány a korábbi 30 ingyenes
ebéd mellé további 25 ingyenes ebédet biztosít a szabadegyházi rászorulóknak, ezzel előre
tudtuk hozni ennek felülvizsgálatát. Ezzel az
intézkedéssel éves szinten több mint 6 millió
forint megtakarítást tudunk elérni.
Minden érintett kapott egy levelet, hogy ezentúl nem a vendéglőben, hanem a családsegítőnél tudja átvenni az ingyenes ebédet. Az a
néhány személy pedig, aki nem fért bele, ha
úgy érzi, rászorult és nem tudja megoldani
máshogy az étkezését, jelezze az önkormányzatnál vagy a családsegítő szolgálatnál, hogy
a napi meleg étkezését jogilag szabályozott
módon rendezni tudjuk. Hozzánk a mai napig ilyen jelzés nem érkezett, a családsegítők esetleg ebben meg tudnak erősíteni vagy
megcáfolni…
A Szabad1 Lap szerkesztését januártól saját
keretek között látjuk el. Nyomdai kivitelező
váltásával sokkal kedvezőbb áron, színesben
jelenik meg a lap. A saját dolgozókkal történő
szerkesztéssel, az új arculat ellenére is költségeket tudunk megtakarítani, kb. 40%-kal
kerül kevesebbe a lap, éves szinten 1 millió
forintot tervezünk be erre.
Vagyonvédelmi szolgáltatási szerződést 2015re nem kötöttünk, mivel a kormány 1929 forintban állapította meg a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjat 2015-re.
Ez havi szinten bruttó 411 ezer forint, éves
szinten 5 millió forint kiadást jelentene az
önkormányzatnak. Ráadásul a kötelező közbeszerzési eljárás növeli a költségeket.
Ugyancsak takarékossági intézkedés, hogy
jogi tanácsadást nem rendszeresen, hanem
szükség szerint vesszük igénybe, ami évi 900
ezer forint megtakarítást jelent.
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 mindennapos ügyfélfogadásra lenne
szükség, épp ezek az érintettek azok, akik
nehezen tudják megoldani az átjárást Gárdonyba.
Ez az ügyintézés akkor lenne teljes körű és
komplex, ha a járási hivatal és a szakigazgatási szervei (munkaügyi központ) is kihelyezett
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 felvettük a kapcsolatot a járási hiva-

tallal, 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 optimális megoldás.
Ha viszont csak a heti egy-két alkalommal
történő ügyfélfogadást tudják biztosítani, akkor főleg megfelelő, erre alkalmas helyszínt
kell találni, nem pedig a folyosón vagy az
igazgatási ügyintézővel osztozva egy 8 nm-es
irodában. Hiszen ebben az esetben egy napra
koncentrálódik az összes ügyfél. Ennek a célnak tökéletesen megfelel az új épületben egy
szociális iroda kialakítása.
Bár a képviselő-testület decemberi ülésén
döntött 40 millió forintos folyószámlahitel
felvételéről, és ez az összeg rendelkezésre is
áll, de valószínűleg nem kell hozzányúlnunk,
mivel az önkormányzat számláján még mindig 90 millió forint rendelkezésre áll. Ez a
pénzösszeg elegendő ahhoz, hogy március
16-áig, az iparűzési adó beérkezéséig biztonságosan tudjunk gazdálkodni.
A 2015. évi költségvetési évre 909 millió forint tényleges bevétel-kiadást tervezünk 42
millió forint kiadási tartalékkal.
Költségvetési bevételeink alakulása: Előző évi
pénzmaradványunk: 119 millió Ft, az átvett
pénzeszközök (állami támogatás, TB finanszírozás): 73 millió Ft. Saját bevételt 522 millió Ft-ot tervezünk, ez az össz költségvetés kb.
57%-a. A saját bevételeink 97%-át az iparűzési adó adja. A maradék 3% a gépjárműadó és
működési bevételek. Az intézményfinanszírozás 195 m Ft.
Költségvetési kiadásaink összetétele 52% működtetés, 39% fejlesztés, 7% támogatás, 2%
szociális juttatások.
Az intézmények működtetésére, kötelező önkormányzati feladatok ellátására 347 millió
forint előirányzatot terveztünk (356 volt tavaly: 2,5%-kal kevesebb idén).
Az elmúlt évben megkezdett téli közfoglalkoztatás február végéig tart, jelenleg 13 személy vesz részt benne, ezt teljes egészében
az állam finanszírozza. Márciustól újra indul
a közfoglalkoztatás, az elképzelések szerint
jövő év február végéig. A támogatás mértékét,
a foglalkoztatandó létszámot a későbbi egyeztetések alapján tudjuk meghatározni.
A foglalkoztatás vegyes finanszírozású, a költségeket az állam és az önkormányzat közösen
fizeti.
Biztosítjuk a szociális étkeztetést a rászorultaknak, a nyugdíjasok és a gyermekek karácsonyi ajándékcsomagját, az iskolai és óvodai
étkeztetésben meglévő gyermekkedvezményeket.
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A rendkívüli szociális segélyeket elsősorban
természetbeni juttatás formájában kívánjuk
biztosítani: gyógyszersegély a helyi gyógyszertáron keresztül, szociális tűzifa, napi
egyszeri meleg étel. Az önkormányzatnak
február végéig kell megalkotnia a települési
támogatásról szóló rendeletét, amiben ennek
feltételeit szabályozza. A jövedelemkompenzáló támogatások (így az aktív korúak ellátása) átkerül a járáshoz, a kiadáskompenzáló
támogatások pedig maradnak az önkormányzatnál.
Az idei évben is ingyenes lesz az általános
iskolai tankönyv. Beiskolázási támogatást
adunk a középfokú intézményekben tanulóknak és támogatjuk az Arany János Tehetséggondozó Programot. A felsőfokú oktatási intézményekben továbbtanulók támogatását a
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat keretében
biztosítjuk. Tovább folytatjuk a méhnyakrák
elleni védőoltást a 14 éves korú lányok körében, akik ezt igénylik. A védőoltás ingyenes.
Felhalmozási kiadásokra összesen 311 millió
forintot tervezünk (tavaly 436 millió forintot
terveztünk), ebből 50 millió forintot tesz ki az
átadásokra és a támogatásokra jutó fedezet és
261 millió forint az önkormányzati intézményi fejlesztésekre fordítható forrás. (17%-kal
kevesebb, mint a tavalyi évben megvalósított
felhalmozás).
A támogatások között szerepel a lakások külső hőszigetelésének, lakás építésének és a kisvállalkozások működésének támogatása 12,3
millió forint összegben.
Közös intézmények működési támogatására /
szociális intézmény, központi orvosi ügyelet,
szennyvízhálózat/ 15,6 millió forintot tervezünk.
Társadalmi szervezetek, lakossági közüzemi
ártámogatásra, egyházak működése és ingatlan fenntartására 16,3 millió forintot tervezünk, fenntartva az összes eddig meglévő
támogatási formát.
Szociális juttatásokra az első két hónapban
csak az önkormányzatra jutó fedezetet terveztük be, márciustól viszont néhány ellátás
kikerül az állam feladatköréből, és az önkormányzatoknak saját forrásból kell biztosítaniuk bizonyos támogatásokat. Hogy milyen
támogatásokat, milyen feltételekkel, milyen
összegben állapít meg, azt rendeletben kell
szabályoznia február végéig. A szociális támogatások forrása az ország 3200 önkormányzata
közül mindössze 261 önkormányzat esetében
saját forrás, tehát ezek az önkormányzatok,
így Szabadegyháza is, a saját bevételeiből, elsősorban az iparűzési adóból kell, hogy ezeket
a támogatásokat biztosítsa. Természetesen ez
nem azt jelenti, hogy az összes iparűzési adót
szociális támogatásra kell fordítani, hiszen a
működtetést, a beruházásokat is ebből kell
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megvalósítani, mivel a mi esetünkben az állami támogatások zömét el is vonják, csupán
az óvodai nevelésre elég az állami támogatás.
Az önkormányzati intézményi fejlesztések és
felújításokra 261 millió forint fedezet áll rendelkezésre.
A településen átvezető főút felújítására 150
millió forintos keret áll rendelkezésre. Ebből a
sárosdi elágazástól legalább az István utca elejéig meg kellene oldani a burkolat-felújítást,
az iskolai előtti frekventált helyen az árkok
lefedését, parkolók kialakítását és buszmegállóöböl kialakítását.
Az új temető felé járdát szeretnénk építeni,
erre 24 millió forintot különítettünk el.
Az önkormányzati lakások közül szinte már
mindegyik felújításra került, az István utcai
lakások közül még egy vár felújításra, és az
épület külső hőszigetelését kellene még megoldani, valamint az épülethez vezető járda felújítására is szükség van.
A régi temető ravatalozója is külső felújítást
igényel, legalább a tetőszerkezet javítására,
egy esőbeálló, féltető megépítésére lenne
szükség.
Fejlesztési tartaléknak 57 millió forintot tervezünk.
Ez egyrészt biztonsági tartalékot is jelent,
másrészt apróbb felújításokat, javításokat be
lehet tervezni, ami most a közmeghallgatáson
vagy évközben felmerül.
A szabadegyházi vízfolyás rendezését, az elmúlt hetekben tapasztalhatták, hogy áldatlan
állapotok uralkodnak a vízfolyás környékén a
mélyebben fekvő területeken. A Vízi Társulat
munkatársai elkezdték szivattyúzni a vizet, de
csak ideig-óráig jelent megoldást.
Vagy pl. a lakótelepen elmaradt a térfigyelő
kamerarendszer fejlesztése, mivel a jelenlegi
rendszer nem bírja el a terhelést. Ezt a feladatot is meg kellene oldani az idén.
A közvilágítás energia- és költséghatékonyabbá tétele érdekében el kellene gondolkodni a
lámpatestek cseréjén.
Természetesen a beruházások megvalósításának ütemét hozzá kell igazítani a bevételek
üteméhez, mivel a folyamatos finanszírozást
biztosítani kell, lehetőleg átmeneti hitel felvétele nélkül.
Az önkormányzat költségvetését az önkormányzati törvény és az államháztartási törvény követelményeinek megfelelően kell ös�szeállítani. A költségvetés éven túli hitelt nem
keletkeztethet. A hitelfelvételhez kormányzati
engedély kell, de ezt nem kívánjuk igénybe
venni.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének
biztosítani kell:
- a kötelező önkormányzati feladatok ellátását,
- az intézmények és közszolgáltatások folyamatos működését,
- a vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítését,
- a gazdálkodás pénzügyi fedezetének és
egyensúlyának megteremtését.
A szükséges kötelezettségeknek a költségvetési javaslat eleget tesz.
A közmeghallgatáson olyan jellegű észrevétel,
javaslat nem hangzott el, ami a költségvetési
rendelettervezetet jelentős mértékben érintené. (A közmeghallgatásról készült felvétel az
önkormányzat honlapján teljes terjedelmében megtekinthető.)
A képviselő-testület február 26-án ülésezett, ahol a 2015. évi költségvetési rendeletet
is elfogadta. Módosította a szociális ellátásokról szóló rendeletét. Az előző rendelet 2013
végén született, így viszonylag újnak számít,
hiszen a hatályos jogszabály-változások azon
átvezetésre kerültek.
Várhatóan tehát már a közeljövőben módosítani kell a rendeletünket vagy újat kell alkotni, amiben a részletes szabályokat rögzítjük.
Mindenképpen ki kellene térni a rendeletben
arra, hogy egy évben hányszor kaphat rendkívüli települési támogatást a kérelmező, vagy
rendelkezni kell a visszafizetés módjáról. A
természetbeni juttatásokat kellene szorgalmazni, előtérbe helyezni, akár gyógyszertámogatásról van szó, akár napi egyszeri meleg
étkezésről, akár tűzifáról, a villany-, víz-, gázszámlára történő utalásról.
Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelettervezetet, aminek elfogadására ahhoz van szükség, hogy a társadalmi
szervezetek önkormányzati támogatásra pályázhassanak.
A kiküldött napirend szerint a helyi vállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló
rendelet módosítására került volna sor, de a
rendeletet a december végén benyújtott támogatási kérelmek elbírálása után jogszerű
módosítani, mivel jogos érdekeik sérülnének
a vállalkozásoknak, ha most, a kérelmük elbírálása előtt módosítaná a képviselő-testület
a rendeletet. (Képviselői indítványt követően
a megállapított támogatások kiutalása felfüggesztésre került, a pénzügyi bizottság összehívását kérte a képviselő.)
A Művelődési Ház 2014. évi tevékenységéről
és a 2015. évi munkatervéről is tárgyalt a képviselő-testület. Szeptembertől indítanák az

ovis balettet, valamint már működik a kézműves szakkör. Képviselői javaslatként hangzott el, hogy alkalmanként hétvégén lehetne
játszóházat szervezni, hogy ne az utcán csellengjenek a gyerekek. Javasolja a citeraoktatás
megszervezését is. Gyereknapra is gazdagabb
programokat lehetne szervezni. Az augusztus
20-ai programokat népzenei programokkal
lehetne színesíteni.
Ezután a Kincsem Óvoda nyitvatartási rendjének meghatározása volt napirenden. A
Kincsem Óvoda vezetője javaslatára erre az
intézkedésre azért van szükség, mert balesetveszélyes, ha a gyerekek mellett takarítanak a
dajkák. Ha az állam 50 órát finanszíroz, még
ha nincs is rá szükség, de legyen rá lehetőség,
ha a szülők részéről igényként merül fel a
hosszabb nyitva tartás, az óvónők is hosszabb
ideig lennének.
Két lakásépítési támogatási kérelem érkezett
még a tavalyi évben a testülethez. A jelenleg
hatályos rendelet alapján mindkettőt el kellett
utasítani, mivel a lakásnagyság meghaladta a
rendeletben meghatározott mértéket, a 100
négyzetmétert. A rendelet módosítása szükséges, hiszen ennél kisebb lakásokat már nem
nagyon építenek az emberek, a rendeletmódosítást követően a kérelmek újra benyújthatók.
Minden évben megkötjük a Vízi Társulattal
az üzemeltetői szerződést, ezt is elfogadta a
testület.
A külterületi termőföldek haszonbérbe adásáról még jogi egyeztetés szükséges, ennek
tárgyalására később térnek vissza.
Meghatározták a 2015. évi köztisztviselői
teljesítménykövetelményeket és elfogadták a
képviselő-testület idei évi munkatervét.
A bejelentések között a polgármester az alábbiakról tájékoztatta a képviselőket:
- Ingatlanvásárlásokkal (magánszemély, vállalkozás) kapcsolatos kérelmek érkeztek a
testülethez. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az ajánlatoktól nem
zárkózik el, a jövőben visszatérhetnek a
kérdés tárgyalására, de jelenleg a költségvetési helyzet nem teszi lehetővé ingatlanok
vásárlását.
- A fogorvosi rendelőbe röntgenkészülék
beszerzése van folyamatban. Ezzel a betegellátás minősége is javul, mivel a betegek
harmadát fogröntgenre kell beutalni. Az
asszisztens rendelési időn kívül is el tudja
látni ezt a feladatot, nem kell Fehérvárra
beutazni. A magasabb technikai ellátottság
vonzóbb lehet a fogorvosi álláshely későbbi
betöltésénél is.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad 1 Lap
ELKÖSZÖNTÜNK
NYUGDÍJAS
DOLGOZÓINKTÓL
Március 2-án, hétfőn a Polgármesteri Hivatalban kis ünnepség keretén belül köszöntek el a már ténylegesen is nyugdíjba vonuló
munkatársaktól: Cicinger Imrénétől, Daru
Pálnétól, Lampert Lászlónétól és Szaniszló
Józsefnétől.
„Minden embernek kell, legyen egy feladata
ebben az életben - kötelességen belül, vagy
azon felül is talán -, mert különben nem
lenne értelme annak, hogy él. Az emberi
világ több kell, legyen, mint egy bonyolult
szerkezetű gép, melyben minden ember egy
fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentől való.„

dolgoztatok hosszú ideig. Munkátokat a főnökök, kollégák elismerték, nem utolsósorban azok, akikkel a legtöbbet kapcsolatban
voltatok: a betegekkel és az iskolában a gyerekekkel. Az ő megelégedésük, elismerésük
a legnagyobb dicséret, ami sokkal többet
jelent akármilyen kitüntetésnél, hiszen ők
a leghitelesebb fokmérői a munkátoknak.
„Minden történet véget ér valahol, de az életben minden vég, valami újnak a kezdete!”
Mostantól kicsit átalakulnak a mindennapjaitok, de ismerve benneteket, biztos vagyok
benne, hogy ezután sem fogtok unatkozni, megtaláljátok azt az elfoglaltságot, ami
örömöt ad nektek, amit szívesen végeztek.
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Még több idő jut a családra, az unokákra,
és a legfontosabb, hogy saját magatokra is.
Több időt tudtok tölteni azzal, amire eddig
a munka miatt kevesebb idő jutott.
Méltóképpen, az önkormányzat nevében a
testület tagjaival szeretnénk megköszönni
Nektek azt a több évtizedes munkát, amit
a településünkön, a településért, a község
lakóiért végeztetek. Az önkormányzat és
Szabadegyháza lakossága nevében kívánunk tartalmas, hosszú nyugdíjas éveket,
legfőképp jó egészséget, sok pihenést.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Teljesen mindegy, mi a munkánk, tartozunk magunknak azzal, hogy örömöt
lelünk a munkánkban. Könnyebben találunk elégedettséget a munkánkban, ha azt
csináljuk, amit szeretünk. Ti valamennyien
elmondhatjátok, hogy a munkát, amit végeztetek, teljes szívetekből végeztétek. Ez
megmutatkozott abban, hogy egy területen

KÖSZÖNTÉS 90.
SZÜLETÉSNAPON
Baranyai József március 2-án ünnepelte 90.
születésnapját, melyen családja körében
az önkormányzat is köszönthette őt. 90
évvel ezelőtt, 1925. március 2-án a Baranyai
család második gyermekeként fiúgyermeke
született, József. Nagyperkátáról hamarosan Halompusztára, majd Szolgaegyházára
költözött a család. József a 6 osztályos iskola
elvégzése után mozdonyvezetői vizsgát tett
és három évtizedig a Szeszgyárban dolgozott.
Feleségével 1948-ban házasodtak össze,
először albérletben kezdték közös életüket,
majd felépítették azt a családi otthonukat,
ahol Józsi bácsiék becsülettel felnevelték 7
gyermeküket. Sajnos felesége 2006-tól már
csak angyalként vigyázza férje, Józsi bácsi
és gyermekei, unokái életét…
Józsi bácsi kitartó, szívós munkával, aka-

raterejével a legnehezebb időket is túlélte,
a legkilátástalanabb időkön is keresztülvergődtek.
A szépkorúak a mai fiatalok számára is
szép mintával szolgálhatnak… Nem azért
jutottak el idáig, mert mindenük megvolt,
dúskáltak a javakban, mindent megengedhettek maguknak… Sőt! A világháború,
a forradalom sem tudta letörni lelkesedésüket, életkedvüket, élni akarásukon
nem lett úrrá a kétségbeesés, a közöny.
A legnehezebb időkben is tudták, egyszer
a rossz időknek is vége lesz, a szeretet, a
családdal, a szeretteikkel törődés, átsegíti
őket a borzalmakon.
Az öregség nem azt jelenti, hogy megélünk
valahány évet. Öregedni annyit jelent, mint
lemondani az álmainkról, a vágyainkról,
elhagyni magunkat, közömbösen, közönyösen szemlélni a világot. Aki minden napnak
megadja az esélyt, hogy örömöt találjon
benne, minden napsugárban meglátja a
boldogságot, a nyíló virágban az életet, egy

mosolyban az elégedettséget, az soha nem
öregszik meg.
Szabadegyháza lakossága és az önkormányzat nevében nagyon jó egészséget kívánok
Önnek és népes családjának. Engedje meg,
hogy átnyújtsam a szépkorúak emléklapját,
a miniszterelnök aláírásával, és az önkormányzat kis ajándékát.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad 1 Lap
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A KINCSEM
ÓVODA HÍREI
„Februárban jő a farsang,
táncba hív a muzsikahang.
Február, február
hegyen-völgyön áll a bál.”

Beköszöntött a farsang, a mókázás, a bolondozás ideje. A kalendárium szerint kezdetét
január 6.-án, vízkereszt napján hirdetik.
Szerte a világon maskarások sürgetik a tél
elmúlását. Ugyanis a hangos, vidám mulatságok elűzik a telet, a zord időt, és helyébe
léphet a tavasz, az ébredő természet.
A télbúcsúztatás, karneválok és maskarás
felvonulások több héten keresztül zajlottak.
A télűzés régi hagyományát bevittük, beépítettük az óvodai élet mindennapjaiba.
Meséltünk a gyerekeknek a mulatságokról, fényképeket nézegettünk a mohácsi
busójárásról, a rémisztő famaszkokról, a
téltemető máglyagyújtásról, közben alkalomhoz illő zenét hallgattunk, rigmusokat

mondogattunk. Dekorációkat, hangszereket készítettünk folyamatosan, trombitákat;
csörgőt, papírdobozból magok, kupakok
felhasználásával. Mindez egy több hetes
időszak volt. A nagycsoportosok lakodalmast játszottak. Jó hangulatban szórakoztatták közönségüket a csoporton belül. A
szerepek kipróbálása, egyéni megjelenítése
élményt jelentett mindannyiuknak.
A farsang napja alkalmat adott gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt a különböző
jelmezek, maskarák felöltésére. Az a kívánság, vágy, hogy „de jó volna másnak lenni”,
ezen a bulin megvalósulhatott, beteljesült.
Az aranyszőrű bárányt adtuk elő a gyerekeknek. Érdeklődően, kíváncsian figyelték
a mesét, jóízűen nevettek a szereplőkön,
amint beléptünk az ajtón. Felismertek bennünket, a bátrabbak mondták, hogy ki a
jelmezbe bújt óvó néni. Ez a reakciójuk
nem zavarta meg az előadást, mert fegyelmezetten tették. Lia óvó néni záró mondata
után nagy tapsot kaptunk. Mivel mindenki
álarcban, farsangi szemüvegben jelent meg
az eseményen, a „leleplezés” – bemutatkozás után fény derült rá, kit rejt a maszk.
Repült a tarka lepke színes szárnyaival, a
tündérek varázspálcát tartottak, villogtattak kezükben, a doktor néni megvizsgálta
a „betegeket”, a tigris nagyokat kiáltott, a
kalóz jókedvűen harcolt karddal a kezében,
mintha hajón állna, a pöttyös kutya egyfolytában ugatott, az almafa a terméseivel
kínált bennünket. Nem is lehetne felsorolni mindet, mert összességében sokféle
ötlet, kreativitás, fantázia keveréke volt a
tornateremben.

Szabad 1 Lap

Utána szörppel oltották szomjukat a gyerekek; szívószálas ivóversenyt tartottunk. Jó
hangulatban táncoltunk, mulattunk. Ebédre a leves után, finom lekváros fánkot készítettek a konyhás nénik, mivel a farsangi
fánkhoz sok babona fűződik. Például azért
kellett fánkot sütni a farsang idején, nehogy
az erős szél levigye a ház tetejét. Hazánkban
a farsang három utolsó napját a farsang
farkának nevezik. Ilyenkor megszakítás
nélkül állt a bál, ahol a legények kalapját a
leányoktól kapott bokréta díszítette. Téltemető szokásokhoz kapcsolódott az is, hogy
az elmúlt időszakot jelképező szalma vagy
rongybábut a szertartásos felvonulás végén
elégették vagy vízbe dobták.
Húshagyókedden pedig befejeződtek a féktelen vigaszságok és megkezdődött a negyven napig tartó húsvéti ráhangolódás, a
nagyböjt. Hamvazószerda ennek a kezdete.
Nevét az őskeresztények egyik cselekedetétől kapta, akik vezeklésként hamut szórtak
a fejükre, ez később farsangi szertartássá
vált. Minden kifejezésnek eseményhez
kötött értelmezést lehet találni. Az óvodai
jeles naphoz kapcsolódó ismeretterjesztő
után azt tanácsolom, hogy nézzünk ki az
ablakon, vajon az időjárásra helytálló ez
a versike?
„Julianna, Julianna,
vigyázz jobban a dunyhádra!
Mert ha megint kihasad,
a nyakunkba hó szakad.”

A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI

10. lett. A 3. korcsoportos fiúknál Sztupa
Máté állhatott a dobogó 3. fokára.

Ebben a hónapban is van miről beszámolnia az általános iskolának.
Először is történt néhány személyi változás. Február 28-ig állt alkalmazásban 2
nyugdíjas dolgozó: Cicinger Imréné és
Daru Pálné. Az idei évben velük együtt
már 3 munkatárstól köszönt el az intézmény, hiszen novemberben ment nyugdíjba Oláh Józsefné, Marika is. Az iskola
vezetősége nevében kívánunk mindan�nyiuknak hosszú, egészségben gazdag
nyugdíjas éveket!
Most pedig térjünk rá a versenyekre.
20.-án egy országos szintűn, a Zrínyi matematika versenyen vett részt 3 fő, majd
27-én az SNI-s (sajátos nevelési igényű)
gyerekeknek tartottak szépíró versenyt,
mely járási szintű volt. Az eredményeket
mindkét helyről még várják.
A körzeti sakk diákolimpia csapatversenye
02.05-én zajlott le Sárbogárdon, a Petőfi
Gimnáziumban. Alsós fiú csapatunk mindkét fordulóban megverte a Sárszentmiklós
csapatát, így került a megyei döntőbe.

Bekéné Kaufler Erika
óvodapedagógus

Székesfehérváron, a Comenius Gimnáziumban 02. 14-én rendezték meg a döntőt, ahol az 5. helyen végzett a csapatunk,
Székesfehérvár, Dunaújváros, Rácalmás
és Mór csapata mögött. A csapat tagjai
voltak: Veres Dávid, Bolla János, Bolla
Bence és Sztupa Dániel.
Február 28-án, szombaton lezajlott az
egyéni sakk diákolimpia megyei döntője
is Székesfehérváron. Népes mezőnyben
(korcsoportonként 14-29 fő), jól szerepeltek tanulóink. 1. korcsoportban Sztupa Dániel 10., Sztupa Rafael 11. és Bolla
Bence 17. lett. 2. korcsoportban Bolla János 16. helyezést, Veres Dávid pedig 20.
helyezést ért el. Lányoknál Fischer Karen

Ping-pongban is újra szépen teljesítettek
diákjaink. Február 20-án és 21-én előbb
csapatban, majd egyéniben is megmérettek. Az országos döntőt Budapesten rendezték meg. A csapatversenyeknél, mind
fiúknál, mind pedig a lányoknál is játszottak egyéniket és párosokat is. A fiúk
4-es csoportba (tehát 3 ellenfelük volt),
a lányok pedig 5-ös csoportba kerültek.
A fiúk: Göblyös Bálint és Sárdi Tamás 3
meccsből 1-et nyertek meg, 2-szer kaptak
ki, így a csoportban harmadikak lettek,
de csak az első 2 helyezett került a legjobb
8-ba. A lányok: Bártfai Eszter és Hibácska Kíra is harmadikak lettek a csoportban
2 győzelemmel és 2 vereséggel. Összesítésben a fiúk körülbelül a 9-14. helyen,
a lányok pedig a 9-12. helyen végeztek.
(Csak 8. helyig állítottak sorrendet.)
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sós és 5 felsős öltözött be. Nálunk az iskolában mindig valamilyen téma köré építik
fel a mulatságot. Volt már Frédi és Béni,
Bohóc show, most pedig a „Fekete-fehér”
volt a kikötés, így aztán senki ne lepődjön
meg, hogy képünket is úgy látja, mintha
visszarepült volna néhány évtizedet. Az
iskola tanárai köszönetet mondanak; először is a sok gyereknek, akik részt vettek
az eseményen. Idén rekordszámú belépőt
és tombolát tudtak ez által értékesíteni.
Köszönet továbbá a szülőknek, akik a
rengeteg tombolatárgyat behozták, valamint a minőségi süteményekért, melyet a
„Sütiszigetben” értékesítettek. Mindezek
által rekordösszegű bevételre számolnak,
mely körülbelül 85000 Ft lesz. Köszönet
illeti rendőrünket, Veres Jánost és polgárőrünket, Csanádi Imrét, akik a zavartalan szórakozásra figyeltek oda. Továbbá
a 11 ifis DÖK-öst is, akik oroszlánrészt
vállaltak a rendezvény lebonyolításában.
Nagy hála a zsűritagoknak is, akik akár
betegen is, de eljöttek, és segítettek: Lászlóné Jóvári Liának és Vajda Viktóriának.

Másnap 19 lány és 19 fiú versenyzett egyéniben. Bártfai Eszter az 5-ös csoportból 2
győzelemmel és 2 vereséggel továbbjutott
a legjobb 8 közé. Itt már nem sikerült
győzelmeket aratnia, így lett ő az ország
8. legjobb ping-pongosa az 5-8. osztályos
korcsoportban.
Felkészítő tanáruk, Rittler Gábor, minden
eredményre nagyon büszke, és elmondta
azt is, hogy ez az eddigi legjobb eredmény,
melyet az asztali teniszben el tudtak érni.

Gratulálunk minden sportágban részt
vetteknek!
És ami nélkül nem múlhat el február, az
a farsang. Nagy sikerről számolhatunk be
az idén, hiszen összesen 68 gyerek, 63 al-

A gyerekek mindig nagyon várják a tombolát, hiszen értékes dolgokat és finomságokat nyerhetnek. Ők is köszönik tehát
Czigányné Anikónak a felajánlott tortát,
valamint a DÖK-nek azt, hogy még a karácsonyi jótékonysági vásárból is sikerült
egy tortát vásárolni.
Marczi-Csicskovics Anikó
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A MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Február 21-én, szombaton a Nyugdíjas Klub
tartott batyus bált, melyre szokás szerint
meginvitálta a környező települések csoportjait is. A megnyitón Egriné Ambrus Andrea,
polgármester mondott beszédet, melyben
egy személyes történetet osztott meg a jelenlévőkkel nagyszüleiről. Ezután a nyugdíjas
klub vezetője, Födelevics Ferencné 1-1 csere-

A REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG
HÍREI
Februárban ökomenikus istentiszteletet tartott a református egyház, melyre bármely
vallású hívőt szeretettel vártak. Az ökumenikus nemzetközi imahét egyébként, a keresztény egyházak világszerte közös imahete, amely hivatalosan évről évre január 18.
és 25. között megtartott állandó ünnep.
Eredete Paul Wattson (1863–1940), anglikán paptól származik, aki 1908. január
18–25. között imanyolcadra hívta a keresztény hitű embereket, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Hatvan évvel

SPORTHÍREK
Február 28-án folytatódott a 2014-15-ös, megyei labdarúgó bajnokság. Az őszi szezonban
az Agárdi Termál csoport 9. helyén végzett
együttesünk. A tavaszi első mérkőzésünkön
itthon fogadtuk a csoportelső Sárosd csapatát.
A vendégek már az mérkőzés elején el kívánták dönteni az eredményt. Támadó játékuk
jutalmául a 6. percben megszerezték a vezetést. Egy hazai labdavesztés után Truszek
elfutott a bal oldalon és a tizenhatos sarkától, egy saját játékosunkon megpattant labdával kilőtte a hosszú sarkot. 0:1 Nem sokáig örülhettek a sárosdiak, mert három perc
múlva Bozai ültette a hintába a hátvédsorukat, majd jó passzal indította Vidát, aki 25
méterről bombagóllal egyenlített. 1:1 Jó fél
órán keresztül egyenlő ellenfélként küzdöttek a csapatok. Sőt, a kinizsi veszélyeztetett
többet. A 36. percben a partjelző kezezést
jelzett a hazai büntetőn belül, a bíró pedig

pes virággal/borral köszönte meg a megjelenést Egriné Ambrus Andreának, Schmitsek

Józsefnek, és a települések képviselőinek
akik Beloianniszból, Besnyőről, Iváncsáról,
Pusztaszabolcsról valamint Ráckeresztúrról
érkeztek. Ezután következett a kulturális
program. Előbb „Józsi és Kati” a sárosdi mulatós duó koncertjét élvezhették a jelenlévők,
majd néhány nyugdíjas klub is készült saját
előadással, így az „Őszutó Nyugdíjas Klub
Besnyőről, valamint a Beloianniszi társaság.
Zárásként pedig a helyi Vadonnőtt Gyöngyvirág Dalkör adott elő színes dalcsokrot.

A KATOLIKUS
EGYHÁZ
LITURGIKUS
PROGRAMJAI

Az igehirdetést Burján Zsolt, kápolnásnyéki lelkész tartotta Február 5-én.

Március 29. –Virágvasárnap – Jézus
bevonulása Jeruzsálembe. Szentmise 10
órakor. Passió éneklés.

Marczi-Csicskovics Anikó
némi konzultálás után befújta a tizenegyest
úgy, hogy ő 6-7 méterre volt a „tetthelytől”.
Tanárki 1:2- re alakította az eredményt. A
41. percben Dvéri a tizenhatoson belül mesterien indította Tornyait, aki tíz méterről
gólt lőtt Zámbó mellett. 1:3 A 43. percben
Dvéri 20 méteres lövése a kapufát találta el.
A második félidő is sárosdi rohamokkal kezdődött. A 47. percben egy jobb oldali beadás
Tanárkit tisztán találta és a csatár 10 méterről lőtte a vendégek negyedik gólját. 1:4 Már
eldőltnek látszott a mérkőzés. Az 51. percben egy bedobás után Kiss P 18 méterről kapáslövéssel talált be a sárosdi kapuba 2:4-re
alakítva az eredményt. A 60. percben Vida
indította Csuport, aki centikkel lőtt a hos�szú sarok mellé. Öt perc múlva Vida lőhetett
szabadrúgást. Lövése a kapufán csattant. A
72. percben Vida három csellel beküzdötte
magát a büntetőn belülre és belőtte a hos�szúba a hazaiak harmadik gólját. 3:4 A 87.
percben a vendégek - kétes ítélettel - tizenegyest rúghattak ismét, amit Tanárki értéke-

KEMENCÉS
SÜTÖGETÉS
Első alkalommal - de nem titkoltan hagyományteremtő céllal - kemencés sütögetés-

re invitálták a falubelieket február 14-én,
szombaton. A rendezvényre bárki eljöhetett
és elhozhatta sütnivalóját. A spaletta elég
szélesre sikerült, hiszen készült a kemencében pogácsa, rétes, pizza, sütemény, de
még kalács és kenyér is. A délelőtt és a
kora délután jó hangulatban telt, melyről

az alábbi képek is árulkodnak. Mi, akik ott
voltunk, reméljük, hogy lesz még ilyen, és
legközelebb még többen kedvet kapnak
és eljönnek erre a kis közösségkovácsoló
rendezvényre.
Marczi-Csicskovics Anikó

Marczi-Csicskovics Anikó

később az Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Keresztény Egységtörekvés Pápai
Tanácsa közösen adott ki imaszövegeket
erre az oktávra (nyolc napra), ezzel is támogatandó az ökumenikus törekvéseket.
A 2015-ös imahét témáját a brazíliai keresztények dolgozták ki, mottója Jézus kérése a samáriai asszonyhoz: „Adj innom!”

Hagyományos istentisztelet minden vasárnap 9 órakor van. Legközelebbi ünnepi alkalom április 5-én, 9 órakor lesz,
amikor a 12 év feletti gyermekek műsorral készülnek Húsvét alkalmából. Április
6-án, húsvét hétfőn pedig ünnepi istentisztelet délelőtt 9 órakor.

Szabad 1 Lap
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Április 3. – Nagypéntek – Igeliturgia 15
órakor
Április 4. – Nagyszombat – Feltámadási
szertartás, Tűz-vízszentelés 15 órakor.
Április 5. – Húsvétvasárnap – Ünnepi
szentmise 10 órakor
sített. 3:5 Vizit pedig kiállította a bíró. Egy
perccel a középkezdés után Vidát rúgták
fel a tizenhatos vonalánál. A megítélt tizenegyest a sértett a kapu mellé rúgta. A sárosdi
kapus megsérült, így mezőnyjátékos vette át
a helyét. A 92. percben Hippellert ugratták
ki, aki a hosszabbításban szépített. 4:5 A hazaiak az utolsó 20 percben szinte leiskolázták a vendégeket. Jó iramú, hajtós mérkőzésen kevésen múlott a meglepetés eredmény,
amit megérdemelt volna a Kinizsi.
Ifjúsági csapatunk 2:9-re kikapott.

Sági Gábor
elnök, Kinizsi Sc

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal
20000 Ft + ÁFA
Fél oldal
10000 Ft + ÁFA
1/4 oldal
5000 Ft + ÁFA
1/8 oldal
2500 Ft + ÁFA
Apróhirdetés 50 Ft/ szó + ÁFA
12 hónapon át hirdetők

KÖSZÖNTJÜK
SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRÁT!

Jelinek László
2015.02.06.

Mátyás Király U. 1/A

FELHÍVÁS!

"A mi március 15-énk!
Élőlánc az 1848-1849-es
szabadságharc hőseinek
emlékére.
"Talpra magyar, hí a haza!
itt az idő, most vagy soha!"

1848. március 15-én hazánkba is beköszöntött
a "Népek tavasza", amely virágba borította a
szabadság eszméjét. Március 15-e az összefogás
jelképe, ekkorra váltak a magyarok igazi, a szó mai
értelmében vett nemzetté.
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti
Rendezvényszervező Hivatal az 1848. március 15-i
események és a '48-as hősök tiszteletére közös
ünneplésre hívja Magyarországot.
Kedves Szabadegyházai Polgárok, találkozzunk mi
is 2015. március 15-én (Vasárnap) 15:00 órakor
Szabadegyháza Polgármesteri Hivatala előtt
(Kossuth L. utca 2.). Fogjunk össze, hogy együtt
szavalhassuk el a forradalom himnuszát, Petőfi
Sándor Nemzeti dal c. költeményét!
Emlékezzünk együtt '48 hőseire.

2 hónap kedvezményt
kapnak!

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálával és szeretettel köszönjük
mindazoknak a kedves
szabadegyháziaknak, rokonoknak,
barátoknak, iskolatársaknak,
osztálytársaknak, szomszédoknak,
munkatársaknak, vadásztársaknak,
ismerősöknek, akik felejthetetlen
drága szerettünk

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

2015. március 7-8.
Dr. Szénási Károly
Sárbogárd Tüzér u. 24.
0630-8161-376

2015. március 14-15.
Dr. Keszthelyi Gábor
Sárkeresztúr Szent I. u. 3.
0620-974-9065
2015. március 21-22.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30
0630-9939-404
2015. március 28-29.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a.
0620-355-7213

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

Horváth István

búcsúztatására eljöttek
Székesfehérvárra és fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló család

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
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

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
Szabad1 Tv
06-25/478-250, 06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com
Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com

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
Szaniszló Csaba 30-413-8355

impresszum

Szabad 1 Lap

Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata

Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098

Szerkesztő:
Marczi-Csicskovics Anikó

Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József
06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától
Gyógyszertár
Paksi Zoltánné
06- 25/478-607

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

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

Szerda:
17:00-18:00
18:00-20:00
Csütörtök:
14:00
16:30-18:00
16:45-18:00
18:00-20:00
18:30-19:30

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

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

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

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

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

Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza

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

Húsvéti gyermekfotózás:
MÁRCIUS 9-én 15:00-tól 17:00-ig.
Anyák Napi fotózás:
ÁPRILIS 10-én 15:00-tól 17:00-ig.
A fotózáshoz megkérnék mindenkit, hogy előre
jelentkezzen, így a sorban állást el tudjuk kerülni. A
fotózások legalább 10 fő részvételével indulnak.

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

Néptánc
Színjátszó foglalkozás
Hip-hop
Kempo
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MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS
Február 15-én, vasárnap egy busznyian indultunk útnak Mohács felé, ahol nagy izgalommal vettünk
részt a Busójáráson. Írásos beszámoló helyett azonban most meséljen itt néhány kép!

KOLBÁSZTÖLTŐ VERSENY
Február utolsó hétvégéjén 2 év kihagyás után újra megrendezésre került a hagyományos kolbásztöltő
verseny. Ezúttal a szokásosnál jóval kevesebb csapat nevezett, de így is jó hangulatban telt nap, és
sajnálhatja aki lemaradt. Bizonyítékként pedig beszéljenek a képek!

