Szabad 1 Lap
2015. április Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

TERMÉKFEJLESZTÉSI KÜLÖNDÍJ SZABADEGYHÁZÁN
A falunkban üzemelő Agrár Zrt. termelési igazgatója 2 évvel ezelőtt létrehozott egy
céget azért, hogy régi magyar traktorokat
alakítsanak át, fejlesszenek a mai kor elvárásai szerint. Nemrégiben pedig felkerestem
Rátkai Istvánt, hogy beszéljen nekem erről
részletesen.
- Január végén rendezték meg a 33. AGROmashEXPO és V. Agrárgépshow szakkiállítást Budapesten, melyen Önök is részt vettek a HT 300 Rába Steiger nehéztraktorral.
Meséljen nekem erről a gépről, hogyan került
átalakításra?
Ezt egy Rába Steiger 240-es, 1983-as évjáratú traktorból alakítottuk át. A szándékunk
ezzel az volt, hogy ma a magyar mezőgazdaságban még dolgozó Rába traktorokat a kor
színvonalára fölhozzuk és hogy biztosítsunk
még nekik legalább 20-25 évet, hogy korszerűbben és nagyobb erővel tudjanak dolgozni.
- Mit jelent ez a korszerűsítés? Mit alakítottak át, és mi az, amit meghagytak a régi
traktorból?
Ezen a traktoron egy új szív, egy új motor
van, egy 300 lóerős Cummins motor. Kicseréltük a motor mellett a váltót is. Egy 4500-

as Allison váltó van bent, egy automata váltó,
ami azt jelenti, hogy nem kell a gépkezelőnek
sebességet váltania. Egy fokozatot beállít és
azon belül a gép automatán dolgozik. Teljesen átalakult a fülke belső része. Egy LCD
kijelzős elektronikus vezérlésű fülke van
benn, új kezelőszervekkel, új kijelzőkkel és a
kor mai pontjainak megfelelően a motor és
a váltó elektronikusan kommunikál egymással. Ez azt jelenti, hogy számítógép vezérli
a motort is és a váltót is. Megerősítettük a
kardántengelyt is, ami a váltóból az osztómű
felé viszi tovább a hajtást, illetve a szivattyúkat meghajtó kardánt is megerősítettük, ami
ennek a traktornak gyengepontja volt. Teljesen új hűtőt kapott, kapott egy intercoolert.
Amit viszont meghagytunk, az a két híd és az
azt meghajtó 2 kardántengelyt, hiszen a Rába
híd az tudjuk, hogy világszínvonalú, és ez a
traktor is nagyon jó minőségben teljesített.
Mindenképpen szerettük volna meghagyni mint ahogy meg is hagytuk - a külső jellegét,
mert ugye ennek emocionális részei vannak,
tehát ezt a mezőgazdaságban dolgozó emberek, akik Rábások így szerették meg és ezt a
látványt, ezt a formát fogadják el.
- Mennyi időbe és költségbe került az átalakítás?

Igazából 2 éve merült fel ez a gondolat, és
akkor alakítottunk rá egy céget, de maga
a fizikai munka olyan 1 évet vett igénybe.
Költségben ez a traktor 30 millió forint fölött
van. Nyílván vannak olyan költségek, amiket
nem visznek majd tovább a következők amik
készülnek, de ez 30 fölött van mindenképpen.
- Néhány számadatot tekintve, mennyivel
tud menni ez a traktor, mekkora a fogyasztása?
Ez a traktor most a régihez képest például
tárcsázásnál 30 %-os üzemanyag-megtakarítás mellett nagyobb teljesítményre képes.
Gyakorlatilag 15-18 centiméter mélységben 14-15 km-es sebességgel tud tárcsázni,
és akkor egy olyan 8-8,5 litert eszik. Tehát
gyakorlatilag nagyon komoly erőt képvisel
és nagyon könnyedén viszi ezt a nehéz munkaeszközt.
- Tervezik-e további gépek átépítését?
Természetesen! Igazából ez a Huntractor
Kft. konkrétan arra alakult, hogy a magyar
mezőgazdaságban dolgozó Rába Steigereket
átalakítsa és így korszerűbbé tegye. Gyakorlatilag most is azon dolgozunk, hogy a következőket építsük.

Folytatás a 4. oldalon...
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület egyhangúlag módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatát. A Szociális Bizottság feladat- és
hatáskörét érinti a módosítás, a települési
támogatások elbírálása a bizottság feladata lenne. Nagyobb rálátása lenne a testület tagjainak a szociális keret felhasználására. Természetesen rendkívüli esetben
a polgármester azonnali támogatást is
adhat, de ezek körét célszerű leszűkíteni.
A bizottsági ülésre a hivatal dolgozói döntésre előkészítik a kérelmeket.
A korábbi ülésen már tárgyaltak az államháztartáson kívüli forrás átvételéről
és átadásáról szóló rendeletről, ennek
elfogadására is most került sor. A következő ülésen kerülhet sor a benyújtott pályázatok elbírálására.
Ugyancsak az előző ülésen döntött a testület a külterületi földek bérbe adásáról.
A haszonbérleti díjakat 2000 Ft/Ak értékben állapította meg a testület. A korábbi
bérlőket elő-bérleti jog illeti meg, őket
külön értesíti a hivatal.
A Kincsem Óvoda nyitvatartási rendjét
pontosítani kell, mivel a határozati javaslatban elírás történt. Az állam 50 órát finanszíroz, nem 11, hanem 10 órát tartana
nyitva az óvoda.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásán a bekövetkezett
változásokat át kell vezetni, így pl. a kikerülő, újonnan bekerülő önkormányzatokat és az előterjesztésben szereplő módosításokat át kell vezetni.
Jogszabályi előírás, hogy a polgármester
2015. évi szabadságolási ütemtervét a
képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A
szabadságolási ütemterv persze változhat
az év folyamán, akár rendkívüli esemény,
akár határidős feladat elvégzése miatt. A
polgármestert – a polgármesteri pótszabadsággal és a gyermekek után járó szabadsággal együtt – évi 43 nap szabadság
illeti meg, ezenkívül a tavalyi évre járó 5
napot is hozzá kell számítani.
A következő napirendi pont keretében
Tóth György beadványának megtárgyalásáról a Pénzügyi Bizottság tájékoztatóját
hallgatták meg a jelenlévők. A polgármester elöljáróban elmondta, hogy az előző
ülésünkön döntöttünk a gazdaságfejleszté-

si kérelmekről. Ezt követően Tóth György
képviselő úr beadványt nyújtott be, amiben
kérte, hogy a megállapított támogatások
kiutalását függesszük fel, és a pénzügyi
bizottság vizsgálja meg a kérelmeket, illetve azt, hogy módosítsuk a rendeletet, ami
alapján a támogatásokat megállapítjuk.
A pénzügyi bizottság elnöke tájékoztatta
a jelenlévőket a pénzügyi bizottság álláspontjáról.
A témában az alábbi hozzászólások hangzottak el:
Tóth György Mihály települési képviselő elmondta: „Mint elnök asszony is elmondta, ez a rendelet nincs leszabályozva.
Nem volt leszabályozva tavaly se, de a beadványt kérők, akik ezt a támogatást kérték, tavaly december végén mondták azt,
hogy értesültek arról, hogy Szabadegyházán van ilyen rendelet. Ez dömpingszerűen érkezett be az önkormányzathoz. De
az önkormányzatnak már nem volt ideje,
lehetősége dönteni a tavalyi évben. Én azt
mondom, ezeket a kérelmeket fogadjuk
be a 2015-ös évre, de már az új szabályozás szerint, mert amikor létrejött ez a
vállalkozásfejlesztési támogatás, arra jött
létre, hogy az üzlethelyiséggel rendelkező
vállalkozók próbálják meg azokat az üzleteket úgy hasznosítani vagy az emberek
szolgálatába állítani, mivel ezek forgalma
jelentősen visszaesett, hogy azok színvonala ne sérüljön, ebben segítsen az önkormányzat. Továbbra is fenntartom azt
a javaslatomat, hogy ez ilyen formában
történjen meg, mint ahogy az elnök as�szony elmondta ebben a tájékoztatóban,
hogy azok a pályázók juthassanak ehhez a
támogatáshoz, akiknek van üzlethelyiségük, és tényleg fővállalkozásban vannak.
Pl. a fodrászok vagy azok a szolgáltatók,
akikre most ugyanúgy vonatkoznak a
jogszabályok, ami alapján létrejött ez az
első pályázat. Kérem a képviselő-testületet, mondjon véleményt erről a dologról.
Továbbra is fenntartom, hogy a 2014-ben
beérkezett kérelmek elbírálását a rendeletmódosítás után osszuk ki.”
Szeipné Dérfi Márta települési képviselő: „Én továbbra is azon a véleményen
vagyok, hogy a rendelet hatályban volt,
hatályban van a mai napig, nem függesztettük fel, az alapján kellett elbírálni a pá-

lyázatokat. Nem követtünk el jogszabálysértést, és ők nem tehetnek arról, hogy mi
már nem ültünk össze december végén
megtárgyalni az ő beadott kérelmeiket,
de mindegyik 2014-ben beadott kérelem
volt. Ezért nem tartom jogosnak, hogy a
döntésünket visszavonjuk. Bízom benne,
hogy mindegyik vállalkozó ezt a megítélt
támogatást a saját vállalkozása felvirágoztatására fogja fordítani.”
Dókáné Szaniszló Krisztina települési
képviselő: „Mártival értek egyet, nekem
ugyanez a véleményem, hogy azokat a kérelmeket az akkori rendelet szerint kellett
elbírálni. Meg arra gondoltam, hogy aki
esetleg a tavalyi évben adott be kérelmet,
támogatást kapott és fejlesztést hajtott
végre, most utólag hogyan igazolja azt?”
Szaniszló Attila települési képviselő: „Én
is azt mondom, meghoztunk egy döntést,
igazából képviselő úr is itt volt, megszavazta ő is, a többi képviselő is. Nem volna
etikus, ha saját döntésünket felülbírálnánk. Egyetértek azzal, hogy további feltételeket határozzunk meg a rendeletben, de
ne vonjunk vissza egy meghozott döntést.”
Szegi Ferenc települési képviselő: „Ha
korábban kapott valaki, mint pl. Gyuri is,
utána hogy néz az emberek szemébe?”
Egriné Ambrus Andrea polgármester:
„Az alábbi javaslatot teszem fel szavazásra: a korábbi ülésen, gazdaságfejlesztési
támogatási kérelmek tárgyában hozott
határozatokat a képviselő-testület jóváhagyja. Ki az, aki a javaslatot elfogadja?”
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1
szavazat ellenében úgy döntött, hogy a
február 26-ai ülésén, gazdaságfejlesztési
támogatási kérelmek tárgyában hozott
határozatait fenntartja, azokat nem helyezi hatályon kívül, nem módosítja.
A későbbiekben a rendeletet szigorítani
kellene oly módon: a támogatás feltételeként nevezze meg a testület az alábbi
feltételeket pl.: főállású vállalkozó legyen,
üzlethelyiséggel rendelkezzen, tárgyi eszköz beszerzésre vonatkozzon, a kérelmek
benyújtásának határidejét és az elbírálás
határidejét is szabályozzuk, a támogatás
odaítélése után bizonyos időn belül elszámolási kötelezettsége legyen a vállalkozónak az önkormányzat felé.
A bejelentések keretében Egriné Ambrus Andrea polgármester az alábbiakról
tájékoztatta a jelenlévőket:
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„A híradásokból már értesültek róla, változtak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai.
Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve
ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel engedik. Belterületen csak abban az esetben
lehet növényi hulladékot égetni, ha azt az
önkormányzati rendelet megengedi. Ilyen
rendelet hiányában tilos a tűzgyújtás. A
szabadtéri tűzgyújtás szabályait az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza.
Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga
után. Az égetésről szóló rendelettervezetünk elkészült, a környezetvédelmi hatóságnak megküldtük véleményezésre. A
következő ülésen visszatérünk rá, addig
várjuk a javaslatokat, milyen időpontokat
határozzunk meg a rendeletben, amikor
belterületen lehet égetni.”
Tóth György Mihály települési képviselő
javasolta, hogy az önkormányzat jelöljön
ki olyan területet, ahol felügyelet mellett
– meghatározott időben, megfelelő kontroll mellett – összegyűjthető és komposztálható lenne a családi házaknál keletkezett növényi hulladék.
A polgármester válaszában elmondta,
hogy az ötletet jónak tartja, megvizsgálják, melyik önkormányzati terület lenne
alkalmas erre a célra, és visszatérnek a
kérdésre, akár a rendelet elfogadásakor,
ezt be lehetne építeni a rendeletbe is.
Bejelentésként hangzott el, hogy március
15-éig beérkeztek az adóbefizetések, 263
millió Ft iparűzési adó érkezett be, ezzel
és a befizetett gépjárműadóval együtt jelenleg kb. 320 millió forint van az önkormányzat számláján.
A hivatal korábbi köztisztviselője, Simonné Fischer Ilona április 30-ával nyugdíjba
vonul. A felmentési idejére járó bért és a
szabadságmegváltást betervezték a költségvetésbe, de a végkielégítés összegét
nem. A törvény alapján 8 havi végkielégítés
illeti meg, ez 2.690.400,- Ft. A polgármester kéri, hogy a költségvetésben biztosítsa
a testület az összeget. A képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a javaslatot.
A polgármester jelezte, hogy az arborétum bővítésével kapcsolatban érkezett
kérelem Möszmer Antaltól. A polgármester kért egy kimutatást a jelenleg meglévő fákról, mintegy leltárszerűen, és egy
írásos dokumentációt arról, hogy milyen

növényeket szeretne rendelni tanár úr. A
beszerzés kb. 3 millió forintba kerülne.
A jövőben szabályozni fogjuk az arborétumban a fák kivágását, áthelyezését, és a
jó gazda gondosságával kell ápolni őket.
A képviselő-testület megtárgyalta az arborétum faállomány-gyarapításáról szóló
előterjesztést és egy tartózkodás mellett
elfogadta a javaslatot.
A bejelentések között szó volt egy engedményezési megállapodásról. A Széchenyi
út végén egy szántó a szennyvízrendszer
kiépítésekor kisajátításra került, tévedésből az önkormányzat nevére jegyezték be
az ingatlan-nyilvántartásba, de ténylegesen Szabó János művelte korábban és
azóta is. A hatályos jogszabályok szerint
csak földműves vehet ingatlant, ezért ezt
a problémát úgy lehet kiküszöbölni, hogy
jogilag is rendeződjön és Szabó János is a
pénzéhez jusson, hogy az önkormányzat
Borkáné Borsos Anikónak adja el, de ő
nem az önkormányzatnak, hanem Szabó
Jánosnak fizeti meg a vételárat. Ezt engedményezési megállapodásnak hívják.
Ehhez kérem a képviselő-testület jóváhagyását. A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
Szeipné Dérfi Márta, a pénzügyi bizottság elnöke a polgármester illetményének
rendezésére tett javaslatot. A hatályos
jogszabályok alapján – a helyettes államtitkári illetmény rendezésével – a polgármester illetményének rendezésére is lehetőség van. A testület egyhangúlag úgy
döntött, hogy a polgármester havi illetményét 30%-kal megemeli, így azt 2015.
április 1. napjától bruttó 583.300,- Ft ös�szegben állapítja meg a havi költségtérítés
változatlanul hagyása mellett.
Egriné Ambrus Andrea polgármester
tájékoztatta a képviselőket, hogy a jegyzői álláshelyre újabb pályázatot kellett
kiírnunk, mivel a korábbi pályázati eljárásban kiválasztásra került személy vis�szalépett, munkahelyi okokra hivatkozva. Hogy a törvényességi határidőből ne
csússzon ki az önkormányzat, és április
12-éig legyen új jegyzője a településnek,
újra kiírtuk a pályázatot, és április 7. a beadási határidő.
Az Agárdi Popstrand vezetője, Turbók
János kereste meg az önkormányzatot,
hogy támogatási szerződést kössünk vele
a rendezvények támogatására. Ez alapján
minden szabadegyházi lakos 50%-os ked-
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vezménnyel látogathatná a koncerteket,
csak a lakcímkártyát, személyi igazolványt
kell felmutatniuk. A facebookon közzé tett
gyors közvélemény-kutatás adatai szerint lenne igény rá, főleg ha figyelembe
vesszük, hogy nem mindenki érhető el a
közösségi oldalakon. Úgy gondolom, a 90
ezer forintos támogatást tudjuk vállalni.
A környékbeli települések mindegyike élt
ezzel a lehetőséggel, kb. 24 település kötött
ilyen megállapodást a Popstranddal. Persze ezt népszerűsíteni kell helyi lapban,
tévében, hirdetményeken, hogy minél többen tudjanak róla, és ha már van ilyen lehetőség, akkor éljenek vele minél többen.
A testület elfogadta a Popstranddal kötendő megállapodásra vonatkozó javaslatot.
A polgármester a beruházások állásáról
is tájékoztatta a képviselőket: az orvosi
lakásnál végzett pótmunkák elkészültek
(kb. 2 millió Ft), a szolgálati lakás (István
u. 3.) átadásra került, most a külső felújítás (hőszigetelés) következik, ez benne
van a költségvetésünkben. A régi ravatalozóhoz esőbeállóra most érkezik árajánlat három helyi vállalkozástól.
Az önkormányzatnál és intézményeinél
tartott ellenőrzésekről röviden tájékoztatta a jelenlévőket: „Több ellenőrzés is zajlott az utóbbi időben. A téli közfoglalkoztatást is ellenőrizték, mindent rendben
találtak. Az államkincstár két ellenőrzést
is folytatott, első ránézésre úgy tűnt, minden rendben, várjuk a megállapításokat.
A belső ellenőrzés - a testület döntése
értelmében - az iskolai konyha gazdaságosságát, működését vizsgálta. Erről
már vannak előzetes jelzések, de várjuk
meg, milyen megállapításokat tesznek a
jelentésben, és milyen megoldásokat javasolnak. Hangsúlyozni kell, hogy a belső
ellenőrzés segítő szándékú, addig jó, amíg
a belső ellenőrök veszik észre a hiányosságokat, mulasztásokat, és nem külső ellenőrök. De ki kell emelni, hogy minden
a faluban terjedő híresztelés ellenére nem
kívánjuk bezárni sem az iskolai konyhát,
sem az óvodait (nem is ezért lettek felújítva), de nem szeretnénk azt sem, ha más
felügyeleti szerv záratná be ezeket, ezért
mindent meg kell tenni azért, hogy szabályosan és jogszerűen működjenek.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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TERMÉKFEJLESZTÉSI KÜLÖNDÍJ
SZABADEGYHÁZÁN...Folytatás a címoldalról
- Elnyerték a „Termékverseny Hazai Termékfejlesztési Különdíjat”. Mit jelent ez az elismerés a szakmában? Mi alapján ítélték oda
Önöknek?
Igen, az AGROmashEXPOn olyan megtiszteltetésben volt részünk, hogy az átalakított
HT 300-as gépfejlesztési különdíjban részesült. Ezt az agrárszakma műszaki résztvevői
ítélik oda, és nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy ezt megkaphattuk. Ezzel anyagi dolgok
nem járnak, de igazán komoly szakmai és
erkölcsi elismerés.
- Egy kérdés erejéig áttérve a mezőgazdasági
munkákra: Milyen évet zártak és a mostani
csapadékos időjárás mennyire nehezíti meg
a jövőbeni munkákat?
Igen, több helyen maradtak még vizek a földeken, amiket most tavasszal is kerülgetünk.
Igen kemény őszünk volt, nagyon komoly
csapadékkal. Küszködtünk a talajmunkákkal, vetéssel és főleg a betakarítással, amit
gyakorlatilag nem is tudtunk teljes mér-

A korábbi helyzettől eltérően, április
1-jétől kaptunk 10 fő közfoglalkoztatottat, akik augusztus 31-éig 8 órában dolgoznak. Őket az intézményeknél (óvoda,

AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSE
A képviselő testület legutóbbi ülésén döntött az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről. A döntés a következő: a földterület
tisztántartása céljából a területen keletkező
kerti hulladék a tűzvédelmi előírások betartása mellett égethető:

tékben befejezni, pontosan a sok csapadék
miatt. Még decemberben és januárban is
arattunk - ugye meg kellett várni, amíg megfagynak a földek, hogy elbírja a gépeket -, de
még így is maradt ki bőven termény, amit
most kellene tavasszal, de lehet, hogy most
sem fogjuk tudni learatni.

- Tüzet rakni csak biztonságos módon,
lakó- és gazdasági épülettől kellő távolságban, állandó felügyelet mellett lehet.

Nehezen indul tehát az idei év is ezek miatta belvizek miatt. Ezeket a területeket nem
biztos hogy el tudjuk vetni, tehát már eleve
hátrányból indulunk. Meglátjuk! Igazából
minden évben meg kell küzdenünk az időjárással. Hol a szárazsággal, hol a sok csapadékkal. Mi megszoktuk, ilyen a mi szakmánk. Ahogy az időjárás engedi, úgy mindig
megyünk közelebb és közelebb ezekhez a területekhez és reméljük, hogy majd ezeket is
meg fogjuk tudni művelni.

- Égetni csak világos, tiszta időben szabad.
- Avarégetés során a szükséges óvintézkedéseket meg kell tenni mindennemű katasztrófa megelőzése érdekében,
ezért a tűzrakás helyét kis árokkal vagy
éghetetlen anyaggal (például kövekkel)

Mi pedig ehhez további sok sikert és jó évet
kívánunk, illetve gratulálunk az eddigi elismeréshez. Csak így tovább!

iskola, egészségügy) és közterület-takarítóként foglalkoztatjuk. Az állam 85%-ban
támogatja a foglalkoztatást, az önkormányzatnak 15%-át kell biztosítania. Ezt

BEMUTATKOZIK
ÚJ SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZŐNK
Kedves szabadegyháziak!
Dér Virág Borbála vagyok, az Önök új szociális ügyintézője, Székesfehérvárról. Sokan Önök közül már személyesen ismernek, és lesznek, akik csak
most ismernek meg. Sokukat hamarosan személyesen is fel fogom keresni,
hogy kérelmüknek megfelelően környezettanulmányt végezzek.
Az alábbi ügyekben nyugodtan kereshetnek: szociális támogatási, települési támogatási kérelmek, gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatás, lakásfenntartási támogatás.

körül kell határolni és megfelelő védőeszközöket, szerszámokat (víz, lapát,
gereblye) készenlétben kell tartani.
- Avar és kerti hulladék csak száraz állapotban égethető, egyszerre csak kis
mennyiségben, folyamatosan adagolva.
A lakosság védelme és a levegő tisztaságának érdekében avar és kerti hulladék
égetése minden hétfőn, szerdán, pénteken
8-18 óra között szabad szélcsendes, napos,
száraz időben, cselekvőképes nagykorú
személy állandó felügyelete mellett.
Vasárnap és ünnepnap avart és kerti hulladékot égetni nem szabad.
Közterületen avar és kerti hulladék égetése
tilos.

Szabadegyháza község külterületén keletkezett avart és kerti hulladékot a község belterületére behozni, illetve Szabadegyháza
község belterületén elégetni tilos.
Nagy mennyiségű füstöt termelő, nedves
kerti hulladék égetése tilos.
Tilos égetni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által rendeletileg
meghatározott tűzgyújtási tilalom idején.
A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért
az égetést végző teljes körű felelősséggel
tartozik.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Marczi-Csicskovics Anikó

KÖZFOGLALKOZTATÁSI HÍREK

Szabad 1 Lap
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is át kell vezetnünk majd a költségvetési
rendeleten. Ők 79.155,- Ft bruttó közfoglalkoztatási bérért dolgoznak.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Művelődési Ház terem bérleti díjai
Kiállító helyiség

2.500/óra

Nagyterem

5.000/óra

Szabad 1 Lap hirdetési árak
+ 27%
ÁFA

Konditerem

A/4 (1 oldal)

20.000

A/5 (1/2 oldal)

10.000

A/6 (1/4 oldal)

5.000

Napidíj

500/óra

A/7 (1/8 oldal)

2.500

4 alkalmas havi bérlet

1.000

Apróhirdetés

50/szó

8 alkalmas havi bérlet

2.000

12 alkalmas havi bérlet

3.000

DVD (30 perc és az alatt)

500/db

16 alkalmas havi bérlet

4.000

DVD (30 perc felett)

1000/db

Nedeczky-Griebsch kastély

Képújság (1. hétre)

1200

15.000/
alkalom

Képújság (2. hétre)

+ 800

Képújság (3. hétre)

+ 700

Képújság (4. hétre)

+ 600

Képújság (1 hónapra)

3300

Képújság (2 hó, vagy több
esetén)

600/hét

Digitalizálás
(1 órányi anyag DVD-re írva,
kérésre saját adathordozóra is,
minimális szerkesztéssel)

1000/óra

Pince helyi lakosok számára
Pince vidéki lakosok számára

25.000/
alkalom

Szállás

1.500/éj/fő

ÁFÁVAL

ÁFÁVAL

Kérem, forduljanak hozzám bizalommal.

Az önkormányzati intézmények (óvoda, egészségügy), az
iskola, valamint a helyi társadalmi szerveződések mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól.

Szeretettel várom Önöket a Szabadság tér 1. szám alatt, az irattár épületében.

Egriné Ambrus Andrea s.k.
polgármester

+ 27%
ÁFA

Szabad1 Tv hirdetési árak

ÁFÁVAL
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Szabad 1 Lap

A KINCSEM
ÓVODA HÍREI
A közelgő tavasz jegyében kezdtük el a
gyerekek felkészítését az Ünnepre. Sétáink
során figyelgettük a természet ébredését, a
nyíló hóvirágokat, és a csoportszobákban
ágakat rügyeztettünk. Várakozva nézegettünk fel az Óvodánk kéményén díszlő
gólyafészekre: vajon mikor térnek haza
kedves barátaink a gólyák?

hogy a zászló az összetartozást jelképezi.
A mi zászlónk színe a piros az erő, a fehér
a hűség, a zöld a remény színei. És már
harsogták is a jól ismert rigmust: „Piros,
fehér, zöld, ez a magyar föld!”

• a forradalom jelentését, ami egy nagy
változás igényét hordozza magában.
-pl. ha többet nem néznénk tévét, vagy
nem innánk kólát

Végül elérkezett a Nagy Nap, az Ünnep napja! Régi szokásunk szerint összegyűltünk a
tornateremben. Mindenki ünneplő ruhában érkezett, felnőtt és gyerek egyaránt,
mellére tűzött kokárdával. Elénekeltük a
Himnuszt. Megható élmény volt számunka
óvónőknek, hogy miközben énekeltünk, a
gyerekek csendben, csillogó szemmel, fegyelmezetten álltak. Majd minden csoport
csákóval a fején előadott egy kis műsor
csokrot a tanult versekből és dalokból. Mi
óvónők is toborzó dalokból kis csokorra
valót énekeltünk az ünnep tiszteletére. Ezt
követően – az eső miatt sajnos csak a nagycsoportosok – tudtak felkerekedni, hogy az
általuk készített zászlókkal átsétáljanak a
48-as hősök emlékére felállított kopjafához,
hogy ott kitűzzék kis szimbólumaikat és
énekeljenek még egyet. Hisszük, hogy a
gyerekek bevonásával megelevenített szabadságharc kora a legnemesebb érzéseket
ébresztette fel bennük, hogy erősítettük a
hazaszeretet, az összefogás érzését, hogy
megértették az együttműködés erejét. Az
esős ünneplést délutánra megkoronázta
egy örömteli pillanat, hazatért az első gólyánk!

Könyvek lapozgatásával ismerkedhettek
meg más népek zászlóival, megtanulták azt,

Alig telt el egy hét, s mi ismét ünnepeltünk:
március 22-én a Víz világnapját. A Földünk-

A tavasz sok örömet és vidámságot ígér.
Többet lehetünk a szabadban, előkerülhetnek a kerékpárok, a rollerek, megkezdődhetnek a kerti munkák.
Megbeszéltük a gyerekekkel azt is, hogy ez
az évszak ünnepekben is igen gazdag, ezek
közül is az egyik nagy ünnepünk Március
15-e, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Ünnepe. Meséken, verseken keresztül felébresztettük már meglévő – alvó
– ismereteiket, és sok-sok beszélgetéssel
új fogalmakat is megismertettünk velük:
• szabadság fogalmát – pl. ha a sárkány
elfoglal egy országot, vagy

nek is megvannak a maga ünnepnapjai.
Olyan napok, amikor illik egy kicsit még
jobban odafigyelni a környezetünkre. Már
az óvodások is felelősséggel tudnak gondolkodni környezetükről, ha megtanítjuk őket
erre. „A víz kincs!” mondogatjuk nekik,
hogy ezzel is felkeltsük érdeklődésüket a
téma fontosságára. Ezen a héten életünkben
kiemelt szerepet kapott a víz! Kerestük a
vizet minden formában! Meséltünk nekik
az eső születéséről (Zelk Zoltán: Párácska),
párologtattunk, majd megfigyeltük a gőz
lecsapódását az üveglapon. A kiscsoportban (illetve a másik két csoportszobában
is)a szőnyegen egy „tó” készült, folyóval,
vízeséssel, nádassal, békákkal, halakkal és
még kacsákkal is. A benépesítésében a gyerekek végig nagyon boldogan vettek részt,
sőt ez által több napos játékok alakultak ki.
Megbeszéltük, hogy kinek és minek van
szüksége vízre, mire használjuk, milyen
az állaga télen és nyáron. Kóstoltunk édes
és sós vizet, összehasonlítottuk a tiszta és
a szennyezet vizet, és még sorolhatnám,
mi mindent játszottunk a vízzel! A Víz világnapját, melynek elsődleges jelentősége
az, hogy felhívja a figyelmet a víz védelmére, 1993 óta ünnepeljük. Nekünk az a
feladatunk, hogy gyermekeinket és általuk
a környezetünket a víz szeretetére, tiszteletére és védelmére neveljük!
Szilasy Lászlóné
óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
Kirándulás
Budapestre
Még jóval korábban, február végén Budapestre kirándultunk, melyet nagy izgalommal vártunk, hiszen óvodásaink közül
sokan, nemhogy a Fővárosi Nagycirkuszban, de bizony még a fővárosunkban sem
jártak. Izgalommal teli gyermekarcok mosolyogtak le az aggódó, integető szülőkre
a busz indulásakor. Útközben énekeltünk,
gyönyörködtünk a látnivalókban. Örömmel fedeztük fel a Dunát, néhány uszályt
is láttunk és a Duna parton hajókat, motorcsónakokat. Nagy élmény volt a hídon
való áthaladás, a villamosok, a trolik és a
nagy-nagy forgalom.

Megérkeztünk, majd elfoglaltuk a helyünket. Ámultunk és bámultunk. A gyerekek
a porondra, mi felnőttek, meg a csodálkozó gyerekarcokba feledkeztünk. Jó volt
látni gyermekeink örömteli arcát, ahogy
mosolyogva, tágra nyílt szemmel nézték
a nagymamának öltözött bohócot, a kígyóembert, a Rippel fivérek mutatványát,
a kötélen kerékpározó artistát, a hajlékony
női tornászlányt. A szünetben ettünk és ittunk, mert a hátizsákunkban sok finomság
volt. Jó volt egymást megkínálni és a barátokkal megosztani a rágcsálnivalót. Aztán
folytatódott a varázslat. Jöttek az állatos
produkciók. A kutyusok ügyeskedtek, az
elefánt borotvált, a lovak és a magyar ruhába öltözött artisták önkéntelenül tapsra
invitálták az apró óvodás kezeket. A műsor
végén még ücsörögtünk egy kicsit, nehéz
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volt elválni a cirkusz világától, hangulatától.
Hazafelé elcsendesedtünk. Volt, aki el is
szundikált a buszon, mások halkan beszélgettek a látottakról. Nagyon jól éreztük
magunkat, élményekkel telve, épségben,
vidáman érkeztünk haza, bár történt egy
kis galiba: Egyik gyermekünk sapkája úgy
eltűnt, hogy égen-földön kerestük, de nem
találtuk meg. Végül már kitaláltuk mi történhetett! A cirkuszban a bohócnak vagy a
bűvésznek úgy megtetszett, hogy azonnal
elvarázsolta, de ha legközelebb megyünk,
bizonyára visszaadja.
Köszönjük mindenkinek, aki lehetővé tette,
hogy részesei lehettünk a cirkusz varázsának.
Druhapolcsik Jánosné
óvodapedagógus

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Számos program és verseny tarkította a mindennapokat márciusban
iskolánkban. Már előző lapszámunkban beszámoltunk róla, hogy
a gyerekek szépíró és matematika versenyen is részt vettek. Ezek
eredményei és a beszámolók a versenyekről nemrég érkeztek meg
szerkesztőségünkbe:

részvételért, s a szervezők egy kis uzsonnával is megvendégeltek
minket. Megyei versenyre továbbjutott tanulóink: Fülöp Ferenc
Frigyes - 2. osztály, Bartos Boglárka - 4. osztály, Bogdán Kíra
Vivien - 4. osztály, Rezi Dániel - 4. osztály, Bozsik Csaba - 5.
osztály és Paksi Gábor - 5. osztály.

„A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány negyedik alkalommal hirdette
meg országos szépen író versenyét. Sajátos nevelési igényű (SNI)
és beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel
küzdő gyermekek számára szerveződik a megmérettetés. Céljuk,
mindenki figyelmét felhívni a kézírás fontosságára, az SNI és BTM
tanulók sikerélményhez juttatása.

Az idei volt a 26. alkalom, amikor a kecskeméti székhelyű „A Matematikában Tehetséges Gyermekekért (MATEGYE) Alapítvány”
meghirdette a matematikát kedvelő és értő diákok számára a
Zrínyi Ilona kétfordulós (területi, országos) matematikaversenyt.
A területi verseny első fordulóját Székesfehérváron a Bory Jenő
Általános Iskolában rendezték meg 2015. február 20-án, ahol
iskolánkból három 4. b osztályos tanuló vett részt: Fülöp Balázs,
Radocha Olivér Patrik és Somogyi Dániel. A verseny elsődleges
célja a matematika népszerűsítése. Az összeállított feladatsorokkal
a szervezők elsősorban a tanulók logikus gondolkodását kívánják
mérni. Lehetőséget szeretnének biztosítani arra, hogy az iskolák
2-12. osztályos tanulói összemérhessék matematikai tudásukat.
A versenyen a feladatok megoldására a 2-4. osztályos tanulóknak
60 perc állt rendelkezésükre, amely idő alatt 25 feladatot kellett
megoldani. Minden feladat után öt lehetséges válasz közül kellett

Az országban idén már több mint 9000 tanuló nevezett a versenyre.
Az iskolai forduló megrendezése után, 3 kategóriában, 6 tanuló
képviselte iskolánkat a megyei versenyen, amelyet 2015. február
27-én, a Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskolában rendeztek
meg, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye szervezésében. Sajnos az országos versenyre a továbbjutás nem sikerült. A tanulók emléklapot kaptak a versenyen való
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Szabad 1 Lap

kiválasztani az egyetlen helyes megoldást. A 4.es korosztályban
indult mintegy 200 versenyző közül Fülöp Balázs a 17. helyen
végzett, aki ezzel a sikerrel a szabadegyházi iskola hírnevét erősítette a zömében városi iskolák között.
Gratulálunk ehhez a szép eredményhez!”
Kolonics Zsuzsanna Ibolya
„Óperenciás tengeren is túl... 2015. márciusában mesemondó
versenyt tartottak a székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési
Házban. Az érdeklődés igen nagy volt, hiszen az elődöntők 2
napig zajlottak. Iskolánkat a felső tagozatból Bankó Alexandra,
Nady Leila, Németh Szabolcs (5.o.) és Sebők Krisztián, Sztupa
Máté (6.o.), az alsó tagozatból Druhapolcsik János (2.a.) tanulók
képviselték.
A középdöntőben Nady Leila „Mátyás király és a szegény favágó” népmesét, és Druhapolcsik János „Lázár Ervin: Kék meg a
Sárga” meséjét mondták el. Mindenkinek gratulálunk a teljesítményéhez!Reméljük mások is kedvet kapnak a mesemondáshoz.
Felkészítőik:Gálné Gmeling Mónika és Bódás Márta.”

Szabad 1 Lap

a különböző „kincseket” a katolikus templom mögötti játszótéren
és a Művelődési Ház udvarán. Idén is volt meseverseny, ahol a
gyerekeknek adott meséket el kell olvasni, majd ebből tesznek
fel kérdéseket nekik, illetve oldatnak meg feladatokat velük. Idén
Illyés Gyula: 7+7 magyar népmese című könyvéből jelöltek ki
3 történetet, melyek „ A rest macska”, a „Ludas Matyi”, illetve a
„Csupaháj, Nyakigláb és Málészáj” voltak. A 7 állomásos vetélkedő után a nyertes csapat részt vehet a nyereménykiránduláson.
Ők pedig nem más, mint: Pápai Ivett - 2. a, Sztupa Dániel - 2. b,
Polgár Szonja - 3. o., Druhapolcsik Bence - 3. o., Bolla János - 4.
a, Dombrovszki Dóra - 4. b.

SPORTHÍREK AZ ISKOLÁBÓL

Idén első alkalommal egy igazi Huszár is vendégeskedett nálunk,
Ampli Ferenc személyében, aki Székesfehérvárról érkezett, no
nem lovon, csak négy keréken. Ennek ellenére nagy sikere volt az
alsósok körében, hiszen mindenki érdeklődve figyelte történeteit,
majd egy interaktív beszélgetéssé alakult át az előadás. A gyerekek
bármit megkérdezhettek a huszársággal kapcsolatban, sőt Ampli
Ferenc be is vonta őket a mesélésbe, így néhány percre ők is huszárokká, császárokká és királyokká válhattak. Összegezve tehát
nagyon látványos és érdekes színfoltja volt a hétnek ez a programja.

Egyéniben a II. korcsoportos lányok közül 6. Fekete Fanni, 5. Baranyai Bettina és 1. Ferhécz Aletta lett. A fiúknál 4. Paksi Patrik
és 1. Paksi Gábor. III. korcsoportos lányoknál 6. Baranyai Virág
és 5. Kovács Vivien. Fiúknál győzött Suszter László. A negyedik
korcsoportos lányok az első hat helyből 4-et megszereztek. 6. lett
Pető Piroska, 4. Jankovics Dóra, 3. Hibácska Kíra és 2. Gecseg
Petra.

Bódás Márta

Az elmúlt időszakban olyan sok program és sporteredmény is
született iskolánkban, hogy úgy gondoltuk, külön cikket szentelünk
ez utóbbinak. Először is március 16-án, Sárbogárdon rendezték
meg a körzeti mezei futóversenyt, melyről diákjaink éremesővel
térhettek haza. Közel 30 gyerek 3 korcsoportban 5 csapattal vett
részt a versenyen. Egyéniben az első 6 helyezett, csapatban pedig
az első 3 csapat jutott tovább a megyei futóversenyre.
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A csapat tagjai: Gecseg Petra 18. hely, Hibácska Kíra 19. hely,
Jankovics Dóra 25. hely és Pető Piroska 34. hely. Mindenkinek
gratulálunk!

Az eredmények a következők lettek:

Fiúknál ezüstöt szerzett Egri Mátyás és aranyat Lukács Dániel.
Ők tehát azok, akik egyéniben továbbjutottak a megyei döntőre,
csapatban pedig mindenki, hiszen a III. korcsoportos lányok
másodikak lettek, a további 4 csapat pedig első helyezést ért el,
amiért oklevelet vehettek át.

Mint minden évben, idén is megtartották iskolánkban a Kossuth
hetet. Ilyenkor egy héten keresztül, minden délután különböző
programokat szerveznek alsósnak és felsősnek egyaránt. Idén is
volt alsós váltóverseny, mely Nóra néni reszortja évek óta. Az alsós
osztályfőnökök többek között barkácsolásokat, kokárdakészítést,
feladatlapos ügyességi versenyt és kincskeresést is tartottak. Ez
utóbbi nagy kedvenc volt, és nagy izgalommal keresték a gyerekek

Március 20-22 között rendezték meg Győrben a tollaslabdázók
országos diákolimpiai döntőjét, melyen iskolánkból 5 fő vett részt.
Nagyrészt 2 napon keresztül zajlott a verseny, ami idő alatt mindenki 6 meccset játszott le. Azért csak nagyrészt, mert szombaton
délután ugyan kiderültek a helyezések, de a IV. korcsoportos
lányoknál 7-es holtverseny alakult ki, méghozzá a 4. és 10. hely
között. Ahhoz, hogy kialakuljon a végleges sorrend, vissza kellett
menni vasárnap is.
Végül az alábbi eredmények születtek: Kovács Márk 24., Ferhécz
Aletta 20., Czimer Dániel 18. és Göblyös Bálint 15. lett.
A holtversenyt eldöntendőn pedig Jankovics Dóra még plusz egy
győzelemmel és egy vereséggel az ország 6. legjobb tollasozója lett.
Gratulálunk mindenkinek, és mivel Dóri az, aki az iskola történetében az eddigi legjobb eredményt érte el, készítettünk vele egy
külön interjút, melyet a következő oldalon olvashatnak.

Természetesen a felső tagozatosokról sem feledkeztek meg. Nekik
egy komplex szellemi vetélkedőt tartottak, melyben szinte minden
tantárgy megjelent, valamint egy 6 állomásos sportvetélkedőn is
megmérettethették magukat a gyerekek.
A Kossuth-hét zárásaként egy nagyon színvonalas, modern műsorral készült a 7. osztály, ezzel emlékezve a 167 évvel ezelőtt történt
eseményekre. Felkészítő tanáruk osztályfőnökük, Bozainé Szeip
Krisztina volt.
Ezután Szeipné Dérfi Márta, igazgató köszönte meg minden tanárnak és diáknak a programokon való részvételt és az egész heti
áldozatos munkát, majd kihirdette, hogy kik gyűjtötték a legtöbb
bankót, így kik azok, akik egy budapesti nyereménykiránduláson
is részt vehetnek. A meseverseny győzteseit már kiemeltük, de
most következzenek a többiek is: 1. osztályból Bartos Luca és
Sztupa Raffael; 2. a osztályból Bolla Bence és Bogdán Luca; 2. b
osztályból Görgicze Léna és Varga Flóra; 3. osztályból Tóth Karina és Kovács Dzsenifer; 4. a osztályból Ferhécz Aletta és Király
Zsüliett; valamint 4. b osztályból Fekete Fanni és Göblyös Eszter.
Gratulálunk mindenkinek!
Marczi-Csicskovics Anikó

A megyei döntőt Enyingen rendezték meg március 26-án. Itt már
minden korcsoportban nemenként több mint 60 versenyző volt, és
köztük sokan naponta edzettek, hogy felkészüljenek. Éppen ezért
nagyon nehéz volt felvenni a versenyt velük, de azért születtek
szép eredmények.
Egyéniben Suszter László 9. lett a 93 indulóból. A II. korcsoportban 13. Paksi Patrik és 18. Paksi Gábor a 74 versenyző közül. A
IV. korcsoportban Lukács Dániel 18. és Egri Mátyás 22. helyezett lett. Ők egyébként csapatban Kovács Martinnal és Kovács
Krisztiánnal a 4. helyen végeztek 121 helyezési pontszámmal a
17 nevezett csapat közül.
A lányok is szépen helyt álltak minden korcsoportban, de kimagasló eredményt a IV. korcsoportos lányok értek el csapatban; ők
bronzéremmel térhettek haza.
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Szabad 1 Lap

INTERJÚ
Jankovics DórÁVAL
„- Először is gratulálok az elért
eredményhez! Nagyon szép munka volt, de mi van mögötte? Mióta
sportolsz?
Köszönöm szépen! Már egészen
kicsi korom óta sportolok, szinte
majdnem mindent kipróbáltam
már. Korábban röplabdáztam,
fociztam, a torna kivételével talán minden érdekel.
- Mikor kezdtél el tollaslabda
edzésekre járni és ezt heti hány
alkalommal teszed?
Alsó tagozat 4. osztályában kezdtem el, akkor heti egy alkalommal. Aztán később Székesfehérvárra jártam az „Alba-toll” nevű
egyesülethez. Ide fél évig jártam
heti három alkalommal. Nyáron
Pécsett voltam nemzetközi edzőtáborban rutinos tollaslabdásokkal körülvéve. Tavaly Seregélyesre
Mariann nénihez jártam át, de
mivel én Sárosdon lakom, itt
tanulok Szabadegyházán, nehéz
volt megoldani az átjárást, így
abbahagytam. Ezután csak versenyidőszakban tollaslabdáztam
az iskolában heti két alkalommal.
Ezen kívül tavasszal és nyáron - ha
az idő engedi - apával és a testvéremmel szoktunk otthon az
udvaron nagy meccseket játszani.
- Korábban milyen eredményeket
értél el?
Korábban nem igazán jártam
versenyekre, így az első igazi
eredményemet tavaly értem el:
megyei 1. helyezett, és országos
13. helyezést.

- Már az is nagyon szép eredmény
volt,de országos hatodiknak lenni
nagy szó bármilyen sportágban.
Hogy élted meg a döntős napokat az idén? Milyenek voltak az
ellenfelek?
Első nap mikor odamentünk, kissé féltem, mert hátrányban voltam az idősebbek miatt. Második
nap már nem annyira izgultam,
mert tudtam mi vár rám. Délután
mikor szembesültem vele, hogy
vasárnap is vissza kell mennem
(ekkor játszottuk a helyosztókért
a meccseket), akkor nagyon boldog voltam. Vasárnap pedig már
nem izgultam, mert tudtam, hogy
rosszabb már úgysem lehet, az
első tíz helyezett közt lehetek. Az
ellenfelek közül szinte mindenki profi volt (akik sokkal többet
edzenek, mint én), de kaptam
olyan ellenfeleket is, akik kicsit
gyengébbek voltak nálam. Persze
volt olyan is, aki minden évben
megnyeri az országos versenyt.
Őt csak irigyelni tudom.
- Hány meccset sikerült megnyerned?
Összesen nyolc meccsem volt a
vasárnapival együtt. Ebből ötöt
sikerült megnyernem, hármat
sajnos elvesztettem.
- Mi a legnehezebb ebben a sportágban? Mire kell figyelni egy-egy
szett alatt?
A legnehezebb benne az, hogy
rövid idő alatt felismerd az ellenfél gyenge pontját, és persze
figyelni minden ütésre amit ütsz,

A KINIZSI SC
HÍREI
Március 16-án közgyűlést tartott a Kinizsi SC.
A tagok a 2014. évi költségvetésről hallhattak
beszámolót és a 2015. évi költségvetést tárgyalták meg és fogadták el. A továbbiakban a
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság és a Labdarúgó
Szakosztály vezetőségében megüresedett helyekre választottak új embereket. A Pénzügyi

vagy amit kapsz. Szerintem ebben
a sportágban elengedhetetlen a jó
állóképesség. Én a szett kezdetekor a fényviszonyokra szoktam
figyelni. A legjobb az, ha azt a
térfelet választjuk ami kevésbé
jó, mert helycserénél ez a hátrány
megszűnik. A másik pedig, hogy
nem szabad olyan ütéseket adni,
ami még nem megy 100%-osan,
illetve figyelni a jó szervákra.
- Mi az, amiért űzöd ezt a sportot?
Mert szeretem és talán ezzel ismerkedtem meg legkorábban,
lehet ezért is, meg könnyen lehet találni társat is, aki tollasozik
velem.
- Ebben a hónapban más sportágban is jeleskedtél. Megyei futóversenyen 3. helyezést értél el
csapatban, ehhez is gratulálok.
Van-e még egyéb sporttevékenység, amit végzel? Mi az, amit a
legjobban szeretsz?

Szabad 1 Lap
is helyet kap az életedben a sport?
Esetleg a pályaválasztásodat is
befolyásolni fogja?
Mindenképpen szeretnék sportolni a jövőben is. Gondolkodtam már rajta, hogy sportiskolába
megyek továbbtanulni, de végül
ezt az ötletet elvetettem. Egy biztos, mindenképpen olyan helyre
szeretnék menni, ahol fontosnak
tartják a sportot.
- Köszönöm az interjút, további
sok sikert kívánok neked!
Én is köszönöm. Szeretném még
megköszönni Gábor bácsinak,
hogy ilyen sok időt szentel arra,
hogy felkészítsen a versenyekre.
Mindenkinek köszönöm, aki izgult értem és drukkolt azért, hogy
minél jobb eredményt érjek el a
Diákolimpián.”
Marczi-Csicskovics Anikó

Köszönöm, a csapat nevében is.
Igazából az atlétikán és a tollaslabdán kívül versenyszerűen
nem sportolok, de szívesen kipróbálnék mást is (pl. kézilabda).
Természetes, hogy a tollaslabdát
szeretem a legjobban, de úgy
gondolom,hogy az atlétika nélkül nem tartanék itt, ahol most
tartok.
- Ennyi minden mellett marad
időd a tanulásra is? Itt milyen
eredményeid vannak?
Fontosnak találom,hogy ne csak
a sportban legyek jó,hanem a tanulásban is, így mindig marad rá
időm. Az elmúlt félévemet egész
jól zártam. Átlagban 4-es, 5-ös
tanuló vagyok.
- Ha a jövőre gondolsz, továbbra

Ellenőrző Bizottság vezetője Király Zoltánné,
új tagja pedig Zétényi Lajosné lett. A Labdarúgó Szakosztály Vida Tamással egészült ki,
vezetőjének pedig Szaniszló Gábort választották. Továbbiakban még a TAO pályázat eddig
elvégzett és a további munkáit tekintették
át. A labdarúgás vezetésében eddig betöltött
munkájáért megköszönték Tóth György eddigi, áldozatos munkáját.
A márciusi első mérkőzésünket Aba ellen játszottuk itthon. A vendégek irányították végig
a mérkőzést, amit a 19. percben gólra is vál-

tottak. Ekkor18 méterről szabadrúgást végezhettek. A lövést Zámbó kiöklözte, de éppen
Máyer elé, aki megszerezte a vezetést. 0-1 A
32. percben ismét szabadrúgást végezhettek
az abaiak 16 méterről. A lövés alig ment a
kapu fölé. Két perc múlva jobb oldali szöglet
után Illyés fejese a kapufán csattant.
A fordulás után 3 perccel büntetőt rúghattak
a vendégek, melyet Máyer rúgott, de ismét a
kapufa mentett. Az 50. percben Csupor labdát
veszített. Lakk besétált vele az öt és felesig és a
bal felsőbe bombázott. 0-2 A 66. percben egy
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bal oldali beadás után Kulcsár megszerezte
az abaiak 3. gólját is. 0-3 A 76. percben Kiss P
20 méterről lövésre szánta magát, de a védők
szögletre mentettek. A beadásból Kiss a kapufát találta el. A 78. percben Nagy vihette Miklós Zsoltra a labdát, de a kapus lábbal hárított.
A 82. percben ismét a kapus bravúrja mentett
csak. A mérkőzés utolsó percében Rapai ugratta ki Tóth Pétert, aki a bal felsőbe bombázva
megszerezte a hazai csapat szépítő gólját. 1-3
A Kinizsi kulcsemberek hiánya miatt nem
tudta megismételni előző heti, a Sárosd elleni
teljesítményét.
Március 14-én Kulcs volt a vendég. A hazai
csapat fölényével kezdődött a mérkőzés, de
mintegy 25 percig nem volt említésre méltó,
kaput veszélyeztető támadás. A 26. percben a
vendégek tesztelték Miklós Zsoltot, aki a 16
méterről leadott bombát óriási bravúrral tolta ki a jobb alsóból. Két perc múlva a Kinizsi
szöglete a kulcsi kapus kezéből kicsúszott. Az
érkező Vizi emelkedett legmagasabbra és fejelte be a hazaiak első gólját. 1:0
A középkezdés után szép támadás végén három kulcsi csatár törhetett kapura, kijátszva
az egész hátvédsort. Miklós ismét bravúrral
hárított. A 37. percben Bozai indította Tóth
Pétert a jobb szélen. Pontos beadását Vida egy
csel után a hosszúba bombázta. 2:0
A félidő lefújása előtt Csupor szerzett labdát.
Hosszú indítással ismét Vida törhetett kapura. Elfektetett három védőt és a kapust, majd
szinte a gólvonalról elegánsan pöckölte be a
szabadegyháziak harmadik gólját. A második
félidőre egy támadóbb szellemű vendégcsapat
jött ki a pályára. A 49. percben jobb oldali kulcsi támadásnál a beadás utáni lövés a kapufát
találta el, majd a becserélt Andráshoz pattant a
labda. Az 54. percben Balogh futott el a balon,
de lövését ismét András védte. Az 57. percben
jobb oldali beadás után a kapu előtti kavarodásból Balogh lőtte be a szépítő gólt. 3-1
65. perc: Vida futotta le a védőket. Beadását
Rapai 10 méterről a kapu fölé rúgta. A 67. percben ígéretes helyzetből Balogh lőtt 16 méterről
a kapu fölé. A 70. percben ismét Vida robogott
el a jobb szélen. Az alapvonalról visszagurított
labdát Bozai lőhette kapura, de Komáromi bravúrja mentett.
A 72. percben Tóth P egyedül törhetett kapura,
de a kapus ismét óriásit mentett. A 75. percben
Vizi szabálytalankodott 30 méterre a kaputól.

A megítélt szabadrúgást Peredi rúghatta. A
labda érintés nélkül hullott András kapujába,
3-2-re alakítva a vég-eredményt. A hazaiak
akár nagyobb arányú győzelme sem lett volna
meglepő.
Március 22-én a tabella utolsó helyén álló Seregélyes ellen „kötelező” győzelmet vártunk,
bár a szomszédok csatája mindig tud meglepetést okozni.
A támadó szellemben kezdő Kinizsi előtt
már az első percben lehetőség adódott. Vida
indította nagyszerű labdával Szalait, aki 10
méterről a kapusba lőtt. A 9. percben Hippeller kapott szép indítást és a büntetőn belülről
emelte el a kapus mellett. 0:1 Öt perc múlva
Polányi öt méterről lőhetett kapura tisztán,
amit Zámbó bravúrral szögletre ütött. A szöglet beadást Benczik centikkel fejelte a kapu
fölé. A 26. percben Tóth mintegy 30 méterről
indult. Becselezte magát a tizenhat és felesen
belülre. Az éles szögből leadott bombát a kapus kitornázta a jobb felsőből. Kér perc múlva
mi rúghattunk szögletet. Berényi beadására
Kosaras ugrott legmagasabbra és fejelt szép
gólt. 0:2 A második félidő ötödik percében
egy bedobás utáni lövés kipattant a kapusról
Szalai elé, aki 5 méterről bombázta a kapu közepébe. 0:3 Az 52. percben Szaniszló 30 méteres lövése csak centikkel kerülte el a kaput.
Az 57. percben Szurovcsják becselezte magát
a büntetőn belülre, de az 5 méterről leadott
lövése a kapu mellé szállt. A 67. percben Vida
10 méterről leadott lövését a kapus fogta. A
76. percben Vida cselezett a tizenhat és felesen belül és csak felrúgni tudták. A megítélt
tizenegyest Tóth P biztosan vágta a kapu közepébe. 0:4 A 89. percben Pinke egy jó indításból az öt és feles sarkáról kilőtte a hosszú
sarkot 1:4-re alakítva a végeredményt.
Március 28-án a tabella 2. helyezettjét Lajoskomáromot fogadtuk. A 7. percben Csupor ment
el a jobb oldalon. Visszapasszolta a labdát Rapainak, aki 30 méterről kapura ívelt. A ‚lajosiak kapusa csak beleérni tudott a hosszú sarokba tartó lövésbe, de menteni már nem. 1-0
A 33. percben ismét Rapai volt a főszereplő. A
vendégek kapujától 25 méterre labdát szerez
és bomba góljával megszerzi a második hazai
gólt is. 2-0 A 37. percben Tóth P lemásolta a
csapattárs lövését, de nem találta el a kaput.
A 40. percben Vida 20 méteren keresztül cselezte be magát a büntetőig, de a kapus nagyot
védett. A félidő utolsó percében láthattuk a

vendégek első kapura rúgását. Szabadrúgást
végezhettek 18 méterről, amit Zámbó hatalmas bravúrral védett.
A második félidőben is a kinizsi legénység irányította a mérkőzést. A 48. percben egy VidaKiss-Vida kényszerítő után a csatár újra csak
a kapussal állt szemben a tizenegyes pontnál,
de lövése gyengére sikeredett. Az 55. percben
Vései egy 20 méteres szabadrúgása a felső lécen csattant. Az 57. percben Cseke a büntetőn belülről próbálkozott átemelni a kapuson,
de a kapu fölé talált. A 61. percben Paluska a
jobb oldalon ment el. Becselezte magát majdnem az öt és felesig és kilőtte a hosszú sarkot.
Szépítettek a vendégek. 2 :1
A 64. percben Tóth futott el a jobb oldalon.
Beadása két méterre a kaputól elcsúszott Rapai lába alatt. A 67. percben Kiss beemelte a
tizenhatosnál kitörő Vida elé a labdát, aki két
csel után az öt és felesről pöckölte be a kapus
mellett a hazaiak harmadik gólját. 3-1 A 85.
percben a vendégek kapujától pár méterre
Bozai ültette be a hintába az egész hátvédsort,
de lövése a vendégekben elakadt.
Csapatunk jelenleg a tabella 7. helyét foglalja
el.

A felnőtt csapat eredményei után néhány szó
az alsóbb korosztályban játszókról is.

ponttal. Március elején a Bozsik-tornák is megkezdődtek. Először az U11 és U13-as korosztály
mérkőzött meg. A versenyek mindig Pálhalmán
vannak, így ezúttal is ide indult a még kissé álmos sereg. Talán ennek is betudható, hogy több
vereségük is volt a gyerekeknek Baracs, Iváncsa
és Kulcs ellen. Az U7 és az U9-es korosztály
március 29-én játszott először. A kisebbek még

vereségeket szenvedtek: DPASEII - Szabadegyháza: 2-0, Adony - Szabadegyháza: 3-0, és Kulcs
- Szabadegyháza: 2-0. A kilenc évesek már ügyesebbek voltak: DPASEII - Szabadegyháza: 2-2,
Szabadegyháza - Kulcs: 9-0 és Szabadegyháza
- DPASEI: 3-1. További sok sikert, és jó felkészülést a következő tornákra!

Az ifi csapat a tavaszi szezont a 11. helyen kezdte 11 ponttal. Azóta 5 vereséget szenvedett, így
visszacsúszott és jelenleg - március végén - a
tabella 14. helyét foglalja el. Az U15-ös korosztály az utolsó előtti, 8. helyről kezdett, majd
1 győzelem és 1 vereség után a 6. helyen áll 5

Sági Gábor
elnök, Kinizsi Sc

Rapai a Lajoskomáromnak két gólt lőtt

Hippellert szoros emberfogással semlegesítik
Seregélyesen

Marczi-Csicskovics Anikó
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Szabad 1 Lap

A KIHÍVÁS NAPJA
– 2015. MÁJUS 20.
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából, ahol két szomszédos város vezetői
elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében döntik el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0
órától este 9-ig folyamatosan számolták,
hányan végeznek aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott
szerte Európában és a nagyvilágban,
majd 1991-ben Magyarországra is megérkezett. A korábbi évek során már 1596
magyar település részt vett ebben a játékban. Tavaly a versenyben részt vett falvak

és városok lakói egyetlen nap alatt több,
mint 3 millió negyedórás testmozgást végeztek. Az ott élő több mint nyolcmillió
ember ezt a napot mindig közös sportolással, vidám játékkal, együtt töltötte el.
A Kihívás Napja célja, hogy felhívja az ország polgárainak, önkormányzatainak és
tanintézményeinek figyelmét a testmozgás
fontosságára, az egészséges életmódra. Az
eseménnyel mozgósítani szeretnénk az ország lakosait a testmozgásra. Bízunk abban,
hogy a játékos és vidám nap kedvet teremt
a mozgás-gazdag életmód kialakításához, a
későbbi rendszeres űzött sportoláshoz.

változatos programot összeállítani.
A részletes programot később tesszük
közzé!
Várjuk ötleteiket, javaslataikat és hogy miben vennének részt szívesen. Örömmel ves�szük felajánlásaikat (a szervezésben is elkel a
segítség). Este a résztvevőknek „energiapótló kemencézés”. A nap végén eredményhirdetés, jutalom több kategóriában!

Idén először Szabadegyháza is csatlakozott
a programhoz. Célunk, hogy a legfiatalabbaktól a legidősebbekig a lehető legtöbben
részt vegyenek az eseményen. Hogy mindenki találjon kedvére valót, igyekszünk

NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS
2015. SZABADEGYHÁZÁN
a dobronaki ORCHIDEA farmra és a JELI ARBORÉTUMBA!
A Vadonnőtt Gyöngyvirág Dalkör az
elmúlt évben volt öt éves. Az évfordulót a Népdalkörök Találkozójának
helyi megszervezésével ünnepeltük,
melyre meghívtuk a környező falvak
énekes csoportjait. Mintegy 120 fő
jött el hozzánk a meghívottak közül,
ápolva a hagyományokat, megmutatva énektudását, zeneszeretetét.
A rendezvény sikerén fellelkesedve
úgy döntöttünk, minden esztendőben megrendezzük falunkban is - a
környék több falujában már hagyománnyá vált találkozót.
Az elmúlt évben kicsit „zártkörűvé” vált a rendezvény - hisz a
meghívottakon kívül más már

be sem fért a művelődési házba.
Ezért most a Népdalkörök Találkozóját megnyitnánk a népdalt,
népzenét kedvelő szabadegyháziak
számára is. Szabadtérre tervezzük
az előadásokat, hogy akit érdekel
megtekinthesse, meghallhassa
azt. Terveink szerint vendégeink
lesznek Sárosd, Hantos, Seregélyes,
Pákozd, Pusztaszabolcs, Nagylók és
Perkáta dalkörei és természetesen
a mi énekeseink.
A találkozó kezdésének időpontja:
2015. május 9. /szombat/ 16 óra
Helyszín: Művelődési Ház
Minden érdeklődőt szeretettel
várunk, hogy együtt tölthessünk

KÖSZÖNET
Dókáné Szaniszló Krisztinának és Egriné Ambrus Andreának az
önzetlen és azonnali segítségért, melyet február közepén nyújtott
tűzifa formájában egy szabadegyházai családnak!
Tisztelettel: a család

Időpontja:
2015. május 2., szombat
Indulás:
6.00 órakor a Polgármesteri Hivataltól
A részvételi díj:
7.500,- Ft/fő (belépőkkel együtt).
Egyéb költség nem merül fel az úttal kapcsolatban.
Program:
Dobronak (Szlovénia) - trópusi kert és orchideafarm
A kb. egyórás látogatás végén mindenki ajándékot kap, 3 ajándék közül
lehet választani: orchidea kaspó / orchidea-átültető készlet / orchidea-gondozási kézikönyv. Mintaboltjukban pedig vásárolni is lehet.
Jeli arborétum - (többek között rododendron gyűjtemény)
Kb. 2-3 órás program.
Jelentkezni lehet:
30/638-4249 (Egriné Ambrus Andrea)
email: polgarmester@szabadegyhaza.hu

Szabad 1 Lap
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
Szabadegyházi lakosok, Szabadegyházára utazók, figyelem!
TELJES ÚTZÁR április
8-ától, szerdától kb. 4 héten
át!
Április 8-ától, szerdától előreláthatólag 4 héten át lezárják a Szabadegyházára vezető
bekötőutat (62. számú főút és
6209. számú, adony-kálozi út
kereszteződése), Székesfehérvár irányából az első leágazást
Szabadegyházára. Ez alatt az
idő alatt Szabadegyházát csak
a vasútállomás felől és Sárosd
irányából lehet megközelíteni,
a kastély/Agrár Zrt. felől nem.
Ez a változás természetesen
érinti az autóbusz-közlekedést
is: a vasútállomás felől érkeznek a buszok, a Fő utca elején
(a Vasék melletti ideiglenesen kiépített buszfordulóban
fordulnak meg), és a vasútállomás irányában távoznak a
faluból.
A fentiek miatt az utazási idő
tovább nőhet, kérjük, ezt vegyék figyelembe, ha időpontra mennek valahova vagy a
tömegközlekedési csatlakozásnál. Egyetlen buszmegálló
sem marad ki, csak arra kell
figyelniük, hogy ez alatt a pár
hét alatt az „ellenkező” buszmegállóban várják a buszt. Ezt

az információt a volántársaság
kedden közzé teszi, de a lakosságot minden lehetséges módon tájékoztatjuk a változásról. Kérjük, figyeljék a volán
tájékoztatóját, és érdeklődjenek a buszsofőröknél.
A teljes útzár miatt előfordul,
hogy a Sárosd felől érkező tehergépkocsik a település belterületén haladnak keresztül,
emiatt óvatosabban közlekedjenek és erre hívják fel a gyerekek figyelmét is!
Az útlezárás időszaka alatt
polgárőrök, önkormányzati
dolgozók segítik a településre érkező, helyismerettel nem
rendelkezőket a megváltozott
forgalmi viszonyok miatt, és a
Rendőrkapitányságtól is kérjük a körzeti megbízott gyakoribb kivezénylését Szabadegyházára.
Az esetleges utazási kellemetlenségekért a beruházók és a
megbízók nevében elnézést
kérünk, de kérjük, vegyék figyelembe, mindannyiunk közös érdeke, hogy a főút és a
bekötőút találkozásánál a csatlakozás megfelelő minőségben
megépüljön. Megértésüket köszönjük!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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Szabad 1 Lap

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
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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
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

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

Gyógyszertár
Paksi Zoltánné
06- 25/478-607
Családsegítő Szolgálat
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba 30-413-8355

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

impresszum

Szabad 1 Lap

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

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

2015. április 18-19.
Dr. Csele istván
Sárosd, Sport u. 30.
0630-9939-404

2015. április 25-26.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/a.
0630-6393-977

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

ISSN 20626444

2 hónap kedvezményt

Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

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

kapnak!

Élelmiszerlánc Felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168
számú telefonon érhető el.
FOLTVARRÓ SZAKKÖR
Foltvarrogató kis közösségünkbe
öltögetni szerető új tagokat várunk.
Varrógép
használata
szükséges, de
nem alapfeltétel!
Érd.: 70/948-6047

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

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

Hip-hop
Kempo

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

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

18:30-19:30
Péntek:
14:00-16:30
16:30-18:00
17:00-18:00
18:00-20:00
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Zumba
Néptánc
Színjátszó foglalkozás
Hip-hop
Kempo

További programjaink:
Április 18. 15:00-tól
			

Tápláló egészség előadás
Belépő: 1500 Ft

Április 22. 10:00-tól	Ingyenes hallásszűrés a
Művelődési Ház udvarán
Május 1.			

Táncnap

Május 9. 16:00-tól	Népdalkörök Találkozója
a Vadonnőtt Gyöngyvirág
Dalkör szervezésében
Május 16. 14:00-tól

„Manótér”

