Szabad 1 Lap
2015. október Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

V. évfolyam

ÜNNEPSÉG AZ IDŐSEK VILÁGNAPJÁN
„Az időskor is olyan, mint a többi
életszakasz: megvannak a maga
megoldandó feladatai, a maga tanulási folyamata, a maga nehézségei és szépségei.”
Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból köszöntjük
mindazokat az embereket, akik
hosszú élet munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.

Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generációról
–generációra a sok tudás. Szeretettel gondolunk rájuk, s nem
csak ezen a napon, hanem az év
minden napján, hisz szeretetükkel, bölcsességükkel ők is mindig
a rendelkezésünkre állnak. Idős
koruk tapasztalatával helyükre
tudják tenni a dolgokat, tudják

mi a jó, amit tovább adhatnak, s
tudják mi az a rossz, amit el kell
kerülni a következő generációnak. Feladatunk, lehetővé tenni
számukra az öregkorhoz méltó
életet, támaszt nyújtani nekik a
pihenés éveibe. Vigyázni kell rájuk
segíteni őket, hogy a hosszú évek
kemény munkája után örömteli
életet élhessenek. Érezzék, hogy

nem hagyjuk magukra őket, hogy
fontos részei életünknek. Szüleink
és nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erőt sugároz
felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs számunkra.
Jó egészséget, tartalmas, boldog
életet kívánunk minden idős embertársunknak!

Kívánom Önöknek, hogy bölcs belátással és türelemmel szemléljék
a világot. És amennyit lehet, adjanak át a titkaikból a következő
generációknak, hogy ami értékes,
megmaradjon Önökből. Köszönjük egyúttal mindazt, amit eddig
is átadtak nekünk, reméljük, jól
használtuk, jól használjuk!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A testület döntése értelmében
2015 őszén több beruházás,
felújítás is megkezdődik a
településünkön. Szeptember
első napjaiban megkezdődött
az új temetőt megközelítő járda
építése. A Fodor és Molnár Kft.
kivitelezésében kb. 300 méteres
szakaszon 2 méter szélességben épül az új járda, emellett

A vízfolyás fölött néhány napja
helyére került a hídelem is. A
beruházás keretében a temető
parkolójának megközelítése
is egyszerűbb lesz. A temetőben újabb kerékpártárolókat
és padokat helyezünk el. A
munkákkal körülbelül október
közepére-végére készül el a
vállalkozás.

ajánlott fel a telep környezetének rendbetételére, abból a
célból, hogy ott fásítást tudjanak végezni még idén ősszel. A
facsemetéket természetesen a
Fáma-Farm Kft. vásárolja meg,
az önkormányzat csak az előkészületekben és az ültetésben
nyújt segítséget, mivel a településnek is érdeke, hogy a jövőben
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megkezdjük a programszerű
faültetést, például idén az Ady
Endre utcában, valamint – a
lakosokkal történő egyeztetést
követően – a Géza utcában is.
Októberben megkezdődik a belterületi főút felújítása. Miután az
iskola előtti buszmegálló-öböl
kialakítására az engedély megszerzése miatt csak később kerülhet sor, első ütemben az Ady
Endre utcában 22 parkolóhelyet
alakítunk ki, ami nemcsak a katolikus templom megközelítését,
de az iskolai rendezvényeket is
szolgálja. A parkolók mellett új
térkőburkolatot is kap a katolikus templom környéke, és új
aszfaltréteg kerül az útra. Ezt
a felújítási munkát a Kulcs Kft.
fogja végezni, miután ők nyerték
meg a közbeszerzési eljárást. A
munkák idején forgalomkorlátozásra kell számítani a munkaterület környékén. Ennek a
bekerülési költsége kb. nettó
14,8 millió forint.
Ugyancsak októberben, a hónap
közepén kezdődik meg az
István utca és Fő utca felújítása,
ezekre a munkákra is a Kulcs
Kft. kapott megbízást. A teljes
felújítást valószínű, hogy az
időjárás miatt nem tudjuk idén
befejezni, remélhetőleg minél
nagyobb szakaszon végeznek a
kivitelezők a felújítással. A teljes
útburkolat-felújítás és a „járulékos” munkák, így bizonyos
frekventált helyeken (pl. a Totesz
Vendéglő és „kék bolt” előtt, a
Bebó előtt) az árkok lefedése,
ott parkolók kialakítása, járdák
javítása nettó 148 millió forint
körüli összegbe kerül.

a közvilágítást is kiépítjük, 11
kandeláber LED-es lámpákkal
segíti a biztonságos közlekedést.
A feszület környékén padokat és
hulladékgyűjtő edényeket helyezünk ki, parkosítást végzünk.

A munkák részét képezi a kivágott fák helyett új facsemeték telepítése. Emellett a Fáma-Farm
Kft. illetékeseivel egyeztettünk
a csirketelep kellemetlen hatásainak csökkentéséről, és az
önkormányzat közmunkásokat

a kellemetlen bűzhatások minél
kevésbé zavarják a környéken
lakókat.
A fásítást egyébként nemcsak
az új temető felé vezető járda
mellett tervezzük, hanem

Az iskolával összefüggő hír,
hogy szeptember végétől ismét
járnak úszni Iváncsára a gyerekek, a 3. és 5. osztályosok
szerdánként, két turnusban.
Az intézményfenntartó KLIK
csak az úszásoktatás költségeit
biztosítja, a gyerekek szállítását
az önkormányzat finanszírozza.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
Az ösztöndíj folyósítása 10 hónap, azaz két
egymást követő tanulmányi félév: a 2015/16.
tanév második, illetve a 2016/17. tanév első
féléve.

Szabadegyháza Község Önkormányzata
csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.
évi fordulójához.
Az „A” típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel
(állandó lakcím) rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók
jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tagozatos),
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Szabadegyháza illetékességi területén lakóhellyel (állandó lakcím) rendelkező, hátrányos szociális
helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik
- a 2015/16. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások vagy
- felsőfokú diplomával nem rendelkező,
felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizettek, és
- a 2016/17. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni.
Az ösztöndíj folyósítása 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév.

A pályázatok beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban EPER-Bursa rendszer) pályázói
regisztráció szükséges, melynek elérése:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
A regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva kell benyújtani
a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth u. 2.)
személyesen vagy postai úton. A pályázat
csak a pályázati kiírásban meghatározott
csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

EGY JÓL SIKERÜLT MOBILITÁSI HÉT SZABADEGYHÁZÁN
Az Európai Mobilitási Hét a
fenntartható közlekedéssel kapcsolatos éves kampány, amelyet
az Európai Bizottság Mobilitás
és Közlekedési Főigazgatóságának támogatásával szervezünk.
A minden év szeptember 16.
és 22. között megrendezésre
kerülő kampány célja, hogy
arra ösztönözze az európai
helyi hatóságokat: vezessék be
és támogassák a fenntartható
közlekedési intézkedéseket, és
felszólítsa az embereket arra,
hogy próbálják ki a gépkocsival
történő közlekedés alternatíváit.
A hét csúcspontja az “Autómentes nap” rendezvény, ahol
a résztvevő települések lefoglalnak bizonyos területeket kizárólag a gyalogosok, kerékpárosok
és a tömegközlekedés számára
egy teljes napra.
Idén Szabadegyháza is csatlakozott a programhoz. A csatlakozás feltételei:

- egy tartós, közlekedéssel kapcsolatos intézkedés meghozatala (pl. új temető felé járda
építésének megkezdése)
- a hét minden napjára program
szervezése
- az autómentes napon (szeptember 22.) egy közterület
lezárása a gépjárműforgalom
elől (Szabadság tér környéke).
A programsorozat az ünnepélyes megnyitóval kezdődött
szeptember 16-án, szerdán
reggel.
A tanítási napokon az iskola
és az óvoda saját keretein belül
szervezett izgalmas, szórakoztató programokat a gyerekeknek.
A közlekedési témájú előadásokon, vetélkedőkön, versenyeken túl kerékpártúrán vettek
részt Sárosdra és Cikolára, a
legkisebbek pedig sportnapokat tartottak, biciklin, triciklin
járták be a falu központját. Négy

napra elektromos autót béreltünk, aminek nagy sikere volt,
nemcsak a gyerekek, hanem a
felnőttek körében is. Vasárnap
kipróbálhatták a Segway-t, és a
falu központjában kerékpárversenyen is részt vehettek, akik
még nem fáradtak el nagyon.
Egyik délután a debreceni Triál
Klub tartott izgalmas, adrenalin növelő kerékpáros bemutatót, másnap a Fabula együttes
szórakoztatta a gyerekeket és
szüleiket. A hétvégén lehetőség

volt KRESZ-totót tölteni, aki
akarta, kerékpáros akadálypályán is tesztelhette ügyességét.
A polgármesteri hivatal előtt
Sántha Zoltán szervezésében
régi kerékpárokat, motorokat
nézegetve nosztalgiázhattunk.
A községháza mögötti területen
pedig légpuska-lövészet volt a
program. Möszmer Antal vezetésével több mint százan látogatták meg az arborétumot,
és így részük volt az izgalmas
arborétum túrában.
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Akik legalább három programon részt vettek, és kitöltötték a sorsolási lapot, részt
vettek az ajándékok, így a fődíjak sorsolásán
is. A nyeremények egy részét a székesfehérvári Vitál Klub kerékpárbolt ajánlotta föl, de
a fődíjakat – a MTB kerékpárt és a rollert
– is jelentős kedvezménnyel vásárolhattuk
meg. A fődíjak nyertesei: a rollert Horváth
Szilárda, a kerékpárt Papp Milán nyerte.

Gratulálunk a nyerteseknek!
Az Autómentes Napon, 22-én a sárosdi diákok látogattak el hozzánk kísérőikkel, akik
nemcsak az arborétumot csodálták meg,
hanem utána a golfkocsival is mentek pár
kört a faluban, majd a felnőtt játszóteret
próbálták ki. A szabadegyházi focista fiúkkal
a közös programot pizzázás, majd foci zárta.

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„Édes ősz jött, hull a körte
Hamvas szilva hull a földre
Itt az alma, kasba rakd.
Ott a szőlő hamm bekapd.
Bokor alatt dió búvik
Ott ne hagyd!”
Sarkady Sándor versét mondogatták a Pillangó csoportosok,
közben színes papírdarabokból
kukoricaszemeket gyúrtak, csuhéra ragasztották és ezekből egy
nagy napkorongot raktak össze.
A Hétszínvirág csöppségei süniket színeztek, arra törekedve,
hogy mindenhol szép színes legyen. A Napraforgó csoport szobáját felfüggesztett színpompás
őszi levelek díszítik. Csak egyetegyet emeltem ki a folyamatosan
elkészült alkotásokból.
A gyűjtések, a közös barkácsolások
közben a gyerekek tapasztalatokat szereztek, érzékszerveikkel
megismerték a felhasznált anyagok tulajdonságait, pl. a kukoricacsuhé törékenységét szárazon,
alakíthatóságát nedvesen, a lemorzsolt szemek mennyiségét, a
szár darabolhatóságát, gesztenye
tüskés burkát, majd puhaságát,
amikor beleszúrtuk a pálcikát,
stb. Így készültünk a hagyományokra épülő nevelőmunkánk
őszi jeles napjára, a szüretre, ami
az óvodásoknak kedves színfolt
a mindennapi életben. A belépő
egy-két őszi gyümölcs volt. A dajka nénik konyhakészen kínálták a
délelőtt folyamán. A nap érzelmi,
hangulati színezetét a csoportok
szüreti műsora adta. A kicsik őszi
rigmusokat mondhattak, az időjárással kapcsolatban énekeltek.

A középsősök mozgással kísért
versek, énekek után egy dalos játékot játszottak el. A nagycsoportosok ünnepi ruhába öltözötten,
láncsorba, csigavonalba tekerve,
hullámvonalba járva énekeltek.
Utána fiú-lány csúfolókat mondtak
egymásnak. Majd zenére ügyesen
táncoltak, ritmusosan lépegettek,
lendítettek, pördítettek. Ezután a
csoportok közös mozgásos játékba
hívták társaikat. Ki lesz az első?
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A rendezvény fő támogatója a Hungrana
Kft. volt, és a programok lebonyolításához
pályázat útján 200 ezer forintot is nyertünk
a kormány illetékes államtitkárságától. Köszönjük a támogatást, és mindenkinek a
részvételt! Jövőre folytatjuk!

BEMUTATKOZIK KÖZSÉGÜNK ÚJ LELKÉSZNŐJE

Egriné Ambrus Andrea
polgármester

– kérdeztük a madzag feltekerés,
diógyűjtögetés, padon csúszás
elindítását követően. A nap fő
eseményét, a legvalódibb megközelítését a préselés adta. A közösen
leszemezett szőlőt Lia óvó nénivel
együtt préselhették a vállalkozó
szelleműek. Kis edénybe folyt a
bordó, erős színű must, amit ebéd
után megkóstolhattak a gyerekek.
Volt részünk a községben megrendezett Európai Mobilitási hét
programjaiban is. Egy kijelölt napon, minden gyermek járművel ér-

kezett az óvodába. Bicikli, tricikli,
roller, dodzsem, minden volt itt.
Nekünk felnőtteknek, pedig a két
lábunk. Ezek igénybevételével tettük meg a rendőr bácsi által lezárt
útszakaszt. Messzire hallatszott a
jókedvű gyermekek hangja, akiknek lábuk, szájuk egyfolytában járt.
Visszaérkezve újabb meglepetésbe
részesülhettünk. Kipróbálhattuk,
milyen egy elektromos járművel
utazni, közben a falu utcáiban integetni a nézelődőknek.
Úgy igyekszünk szervezni a hét
napjait, hogy a gyerekek séták
közben tapasztalják meg az időjárás változást, annak hatását a
növényekre, állatokra, saját magukra. Az állatok témakört az
állatok világnapjához kapcsoltuk (október 4.). Ellátogattunk
a Pillangó csoportba járó egyik
kisfiú nagyszüleihez, akik kedvesen, barátságosan fogadtak bennünket. Megmutatták nekünk a
mangalicát őt kismalacával együtt.
A baromfiudvarban tyúkok voltak, megfigyeltük, megszámoltuk őket, igaz nem volt egyszerű
mozgó állatokkal ezt tenni. Egy
tarka cica, pedig hol itt, hol ott
volt körülöttünk. Megvalósult a
környező világ tevékeny megismerése, a mozgás, a játék, az anyanyelvi, a közösségi nevelés és még
sorolhatnám. Hasonló kirándulást
tett a Napraforgó nagycsoport is,
az egyik hozzájuk járó kislány szüleinek gazdasági udvarán.
A lehetőségeinket kihasználva,
élmény dúsan, lendületesen tervezzük az októbert is.
Bekéné Kaufler Erika
óvodapedagógus,
Pillangó csoport
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Nomen est omen: azaz Tverdota - Vass Edit
Szeréna egy olyan név, amely már önmagában kötelez. Hiszem, hogy nem véletlenül
alakult úgy, hogy apám (Vass) és anyám (Kovács) neve alapján eleve kovácsolt „Vass”ként
éltem meg mindennapi kihívásaimat, azonban egy olyan férfival kötöttem össze az életem, akinek a vezetékneve az orosz твёрдый
(tvordij) szóból származik, aminek jelentése
eltökélt, kemény, merev, szilárd. Összességében a személyiségjegyem is ez: keménységig
kovácsolt „Vass” vagyok, és ez komolyan veendő. És talán már senki sem lepődik meg,
ha hozzáteszem, az Edit a harc, a harcok árán
megszerzett örökség, a Szeréna név jelentése
pedig a derű és a vidámság.
Tanulmányok:
Számomra nagyon fontosak a gyökerek, 1972ben születtem Nyíregyházán. A Nyírség, mint
szülőföld igen meghatározó az életemben.
Rendszeresen templomba járó családban
nőttem fel, minden vasárnap elmentünk a
belvárosi református templomba, ahol eleinte
a vasárnapi gyermek-istentiszteleten, majd
pedig a konfirmáció után a felnőtt istentiszteleten vettem részt. Szülővárosomban, 1990ben a patinás Zrínyi Ilona Gimnáziumban
érettségiztem, ahonnan egyenes út vezetett a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem

bölcsészkarára, ahol 1995-ben középiskolai
nyelvtanárként diplomáztam. Egyáltalán nem
voltam Nyilas Misi, nagyon is szerettem debreceni diák lenni. Pontosan 20 éves voltam,
mikor egy külföldi tartózkodásom alatt azonban határozott hívást kaptam az Úrtól, és
akkor teljes komolysággal válaszoltam: „Egyet
teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami
pedig előttem van, annak nekifeszülve futok
egyenesen a cél felé” (Filippi 3,12), ezért nem
tehettem mást, mint feladtam az általam addig
annyira jól felépített terveimet az életről, és
egy második egyetemen is elkezdtem tanulni.
A Debreceni Református Teológiai Akadémián 1999-ben lelkészi diplomát, 2000-ben
pedig Atlantában ThM fokozatot szereztem.
Szolgálati helyek:
A Tiszántúlon eltöltött segédlelkészi szolgálatom után 2001 nyarán kerültem a Dunántúlra, a csőszi és soponyai gyülekezetek
beiktatott lelkészeként. Bátran mondhatom,
csupa nagybetűvel írva (!) csodákkal teli
időszak volt ez. 2011 augusztusában - szívemben megszomorodva - a püspök hívására Tatabányára és Vértesszőlősre kerültem,
mint missziós lelkész. Négy kerek esztendő
után, 2015 augusztusában pedig férjemmel
együtt költöztünk Pusztaszabolcsra, hogy
elláthassam a szolgálatot Pusztaszabolcson
és Szabadegyházán egyaránt.
Lelkészi attitűd:
Tapasztalom, hogy mennyire nagy szükség
van a sok beszélgetésre, el- és befogadásra,
valamint nyitottságra a gyülekezet minden
generációja felé, legyen szó fiatalokról vagy
éppen idősebbekről. Legfontosabb célkitűzésem, hogy Isten igéjét a mai „posztmodern”
ember számára is érthetően, egyszerűen,
közvetlenül juttassam el, ehhez alkalmas
eszközül szolgálnak a gyülekezeten és egy-

ÚJ VEZETŐ A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉLÉN
Tósoki Erzsébet vagyok, Sárbogárdon születtem, jelenleg is ott élek. 2015. szeptember 14
óta dolgozom Szabadegyházán, a Művelődési
Ház vezetőjeként. Dunaújvárosban érettségiztem igazgatás-ügyvitel szakon. A középiskola
rádöbbentett, hogy ez nem nekem való hely.
Első munkahelyem az Állami Biztosító volt,
aztán következett óvoda, majd Budapesten egy

építőipari vállalat. Szerencse és a végzettségem
irányított a Józsefvárosi Művelődési Házba.
Ügyintézőként fedeztem fel, hogy a népművelés milyen szép hivatás. A főiskolát munka
mellett végeztem el. A Józsefvárosban eltöltött
10 év életem egyik legszebb korszaka (fiatalság, szabadság, sok-sok munka – gyermekek,
táborok, mozgássérültek, tanfolyamok, rendez-

házmegyén belüli rendszeres és eseti alkalmak, valamint a nyári egyhetes táborok is,
ahol még inkább mélyíthetjük az Istennel
és egymással való kapcsolatunkat.
Szívem vágya, hogy a gyülekezet úgy formálódjon és épüljön, hogy közösségünk életén
keresztül minél többen találjanak reménységet, gyógyulást, új életet Jézus Krisztusban.
Szeretem az állandó nyüzsgést, küldetésemnek érzem a családok egészséges működésének segítését és az egyéni lelki gondozásban
a rám bízottak kísérését. Lelkészi szolgálatomban leginkább arra törekszem, hogy Isten
megváltó szeretete érintse meg az embereket,
hogy életükben felismerjék az Ő jelenlétét.
Isten útját kereső, nyitott embernek tartom
magam. Szabadidőmben szeretek sportolni,
beszélgetni, kapcsolatokat építeni.
Rendszeres alkalmaink:
Ha bárki szeretne gyülekezetünkbe bekapcsolódni, hívjuk az alkalmainkra:
Minden vasárnap 10:30-tól istentisztelet
Minden kedden 17:00-tól bibliaóra, illetve
imaközösség, valamint
Minden pénteken 16:00-tól ifióra.
Ha bárki szeretné, hogy meglátogatnánk,
azt is lehet kérni, hiszen minden kedd a
családlátogatások napja.
A gyermekekkel hitoktatónk hétfőn,
szerdán és pénteken 7:00-7:30-ig reggeli
áhítatokon van együtt, illetve
minden hónap utolsó vasárnapján
gyermek-istentisztelet 9:00-től.
Mindenkit várunk szeretettel!
Tverdota-Vass Edit Szeréna
református lelkész

vények, kisebbség, nyugdíjasok). Később végül
valami másra vágytam, így kerültem a Magyar
Honvédséghez (országos rendezvények). Szülővárosomba 2000-ben tértem vissza, ahol a
Honvédelmi Minisztériumhoz tartozó helyőrségi klubot vezettem. Nehézségek árán volt
néhány szép évünk (pl. helyi, kistérségi rendezvények), míg a többi helyőrségi klubbal
együtt be nem zárták. Ezután kistelepüléseken,
Sárosdon majd Alapon dolgoztam. 2009-ben
megszületett a kisfiam, aki jelenleg óvodás.
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Szabad 1 Lap

A Gyes lejárta után egy TÁMOP. programban
dolgoztam két évig tanulásszervezőként. A
program lejárta után pályáztam meg a Művelődési Ház intézményvezetői állását.
Kollégáimmal együtt szeretnénk, ha az
intézmény a már jól működő programok
mellett minél több, kisebb-nagyobb közösség színtere lenne. Olyan programokat is
szeretnénk a jövőben szervezni, amelyeknek aktív részesei a település lakói is. Pl.:

Szabad 1 Lap

amatőr előadó-művészeti fesztivál, amatőr
művészek és gyűjtők kiállítása, hagyományok, értékek fellelése, őrzése. A településen
élő emberek számára készítettünk egy kívánságládát, amelybe minden olyan ötletet
(programot), kérést (előadó, együttes neve)
lehet felírni, amelyet szeretnének a faluban
látni, hallani. Kérjük, éljenek a lehetőséggel!

kapufát találta el. A 89. percben
a mérkőzést végigküzdő Kiss P.
ismét labdát szerzett. Becselezte
magát a tizenhatoson belülre és
nagy bombával kilőtte a hosszú
sarkot, beállítva a 0:5-ös végeredményt.

Tósoki Erzsébet
igazgató, Művelődési Ház

FERGETEGES HANGULAT A NYUGDÍJAS KLUBOK
TALÁLKOZÓJÁN
Mint minden évben hagyományosan, így idén is vendégül látta a
helyi nyugdíjas klub néhány környező település nyugdíjas csoportját. Végül a meghívást 5 település
tudta elfogadni, így Födelevics Ferencné őket köszöntötte egy-egy
bonbonnal, illetve üveg borral. A
jelenlévő települések Beloiannisz,
Iváncsa, Perkáta, Pusztaszabolcs
és Ráckeresztúr (Darázsderék)
voltak. A közel 90 fő szórakoztatásáról a helyi Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör és Dankó Szilvia
énekesnő gondoskodtak. A napot

vacsora, majd nagy mulatozás zárta, ahol a talpalávalót Andor, egy
beloianniszi zenész húzta.
Marczi-Csicskovics Anikó

A KINIZSI SC HÍREI
Szeptember 5-én Baracsot fogadta a Kinizsi. Az első negyed
órában csupán meddő hazai
fölény alakult ki, kapura lövés
nélkül. A 18. percben Berényi
elfutott a bal oldalon. Beadásába a védő Pulai úgy ért bele,
hogy átemelte kapusa fölött a
bal felsőbe a játékszert. 1-0 A
20. percben Éliás kb. 18 méterről
lőtt bombáját Kiss lábbal védte.
Két perc múlva egy előrevágott
labdával Ladányi küzdötte be
magát a büntetőn belülre, de
lövését Tóth Norbert bravúrral
fogta. Az 56. percben Tóth a bal
oldalról higgadtan Ladányi elé
tálalt, de a csatár 5 méterről a
kapusba lőtt. Két perc múlva
a baracsi Szőregi lövését védte
Kiss hatalmas bravúrral. A 60.

Kiss Gábor, aki Seregélyes ellen
tizenegyest is védett

percben Prókai két csel után lövésre szánta magát 16 méterről,
de a védőkről kipattant a kapuba tartó labda. A 62. percben
Ladányi bal oldalról becselezte
magát az öt és feles sarkáig. A
begurított labdát Szalai a kapu
mellé lőtte. A 67. percben egy
jobb oldali beadásra csak Rozsos érkezett és a kapu közepébe
lőtte a baracsiak egyenlítő gólját.
1-1 A 72. percben Horváth 18
méterről lőtt szabadrúgása kipattant a kapusról, majd Szalai
az ismétlésnél csak az oldalhálót
találta el. A 74. percben Kiss Péter lövése visszapattant a védőkről. A labdára Horváth csapott
le, de lövése a kapufán csattant.
A 80. percben jobb oldali baracsi támadás után Rozsos szinte

lemásolta előző gólját. 1-2 A 84.
percben Vizi utolsó emberként
labdát veszített. Prókai a bal
oldalon elment vele és kilőtte
Kiss mellett a hosszú sarkot. 1-3
A 86. percben Vida jó indítást
adott Ladányinak, akinek lövése
a kapufát találta el. A hosszabbítás második percében Rezes
kapott középen jó indítást. Két
csel után belőtte a baracsiak negyedik gólját is. 1-4
13-án a Seregélyes fogadta
csapatunkat a sárosdi pályán.
A negyedik percben Kiss P. a
pálya közepén labdát szerzett.
Becselezte magát a 11-es pontig,
de lövés helyett a beadást választotta és így a kapus hárított. Egy
perc múlva a seregélyesi Máyer
Zsilovicsot hozta gólhelyzetbe,
de a csatár lövése hazaadásnak
is gyenge volt. A 20. percben a

kapura törő Ladányit a büntetőn
belül felrúgták. A megítélt 11est Horvát nagy nyugalommal a
bal alsóba gurította. 0:1 Öt perc
múlva a seregélyesiek rúghattak
11-est, de Kiss G. bravúrral védett. A 38. percben szabadrúgáshoz jutottak a házigazdák a
kaputól 20 méterre. Kiss ismét
nagyot védett. Az 55. percben
Kiss P. szabadrúgásához kellett
Ács bravúrja. Az 57. percben
Tóth beadására Ladányi érkezett és a kapus hasa alatt belőtte második gólunkat. 0:2 A
65. percben Tóth-Imre G. ös�szjátékot láthattunk a büntetőn
belül, Imre pedig a kapus mellett
a kapuba pöckölte a labdát. 0:3
Két perc múlva szabadrúgás
után Imre G. két csellel tisztára
játszotta magát és 25 méterről
hatalmas gólt lőtt. 0:4 A 83.
percben Kiss P. 20 méterről a

19-én Kulcs volt a csapat ellenfele. Az utolsó helyen álló együttes
ellen kellett hozni a „kötelezőt”.
Az első perc már jelezte fölényünket, amikor szöglet után
Horváth T ollózása ment kapu
mellé. Egy perc múlva már Kiss
remek gólpasszát Szalai értékesítette. 1:0 Újabb két perc múlva
Ladányi kapáslövése ment kapu
fölé. A 8. percben ismét Ladányi próbálkozott, de a kapusba
lőtt. A 10. percben Vida cseles
szabadrúgása után már 2:0-ra
vezettünk. Három perccel később Ladányi, szinte a gólvonalról hibázott. A 18. percben
ismét Ladányi lőhetett 5 méterről, de a kapufa mentett. A
23. percben Vida szabadrúgását
Horváth fejjel csúsztatta meg,
de a kapus bravúrral védett. Két
perc múlva Német lekészítette
Vizinek a labdát, aki laposan
belőtte harmadik gólunkat. 3:0
A 27. percben Horváth már a
negyedik gólunkat rúgta. 4:0 A
33. percben Horváth csúsztatását Ladányi fejjel értékesítette.
5:0 A 45. percben Ladányi már
csak a kapussal állt szemben,
de hibázott. A második félidőben félgőzzel játszott a csapat.
Említésre méltó szinte csak egy
eseményt láthattunk, amikor
Tóth az 59. percben bemutatott cselei után fölé lőtt. A 63.

percben Kiss beadása után Tóth
P. lőtte a hetedik gólunkat. Egy
perc múlva Horváth F. csapott
le egy lecsorgó labdára és alakította 8:0-ra az eredményt. Ismét
csupán egy percre volt szükség,
amikor Ladányi tanári módon
átemelte a kapus fölött a labdát
9:0-ra alakítva az eredményt. A
69. percben a kulcsi Mácsfalvi
szépített. 9:1 A 72. percben Tóth
beadását Kiss P. helyezte okosan
a kulcsi hálóba. 10:1 A 73. percben egy kipattanó labdát Kiss P
Kapásból értékesített. 11:1 Az
utolsó előtti percben még egy
gólnak tapsolhatott a közönség.
Horváth F. ugratta ki Kisst, aki
belőtte a végeredményt jelentő
12. gólunkat is. 12:1
26-án a tabella hatodik helyén
álló Nagylók fogadta csapatunkat. Tétje volt a mérkőzésnek és
ezt a kemény játékot jelezte a 9
sárga lap is, melyet a játékvezető kiosztott a két csapatnak. A
16. percben Vida megszerezte a
vezetést. 0:1 Mindössze 8 percet kellet várni, a ‚lóki Lendvai
berúgta a hazaiak kiegyenlítő
gólját. 1:1 Hat perccel a félidő
lefújása előtt pedig Tórizs már
vezetéshez juttatta a hazaiakat.
2:1 A második félidőben Horváth T. megtalálta góllövő csukáját, mert az 54. és a 60. percben
szerzett góljaival ismét vezethettünk 3:2-re. A hazaiak már
nem tudtak egyenlíteni, majd
Vizi a 74. percben megadta a
kegyelemdöfést és góljával beállította a 2:4-es végeredményt.
Csapatunk a tabella 7. helyére
küzdötte fel magát.

Vida fix pont a védelemben is

Ifjúsági csapatunk is jól teljesített szeptember hónapban.
Baracsot 2-0-ra verte meg, Seregélyestől kikapott 3-2-re, Kulcs
ellen 7-0-ra győzött, Nagylók
együttesét pedig 18-1-re verte
meg. Jelenleg a tabella 5. helyét
foglalja el.
Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC
U16-os csapatunk szeptember
6-án kezdte meg a 2015/2016-os
évad őszi fordulóját Lajoskomáromban. Elsőre meglehetősen
erős ellenfélt kaptunk, ez a végeredményen is látszik, mely 6-1
lett. A szépítő gól pedig Egri Mátyás érdeme. Az említett csapat
egyébként a tabella első helyén
szerepel, jelenleg 12 ponttal.
A második mérkőzésre hazai pályán került sor szeptember 16án este, így villanyfény mellett
csillogtathatták meg tudásukat
a gyerekek. Ez igen szépen, sikerült is. Jó játéknak lehettünk
szemtanúi Pusztaszabolcs csapata ellen. Kovács Martinnak
(2) és Ullmann Viktornak (2),
illetve egy öngólnak köszönhetően ugyanis 5-3-as győzelmet
arattak a fiúk.
Szeptember 23-án Sárosdra
látogatott el a Kinizsi U16-os
csapata, ahol csak úgy záporoztak a gólok. Kovács Martin
(3), Ullmann Viktor (2), Csuri
Milán, Gyöpös Dominik és Egri
Mátyás voltak ezért „felelősek”.
Az eredmény pedig 8-1 lett, ezzel megszerezve újabb 3 pontot.
Szeptember 27-én újra hazai
pályán játszott csapatunk. Ekkor a Polgárdi Vertikál érkezett
Szabadegyházára. Az első félidő még 2-1-es vezetéssel ért
véget, ám a második 45 percben
a vendég, polgárdiak bizonyultak ügyesebbnek. Az eredmény
végül 3-4 lett. A gólokat Kovács
Martin (2) és Ullmann Balázs
Gergely lőtték.
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Gratulálunk az eddig elért
eredményekhez, és további sok
sikert nekik! Az októbert már
az előkelő 5. helyről indíthatják
fiataljaink.
Szeptember 13-án, vasárnap a
Bozsik program 2015/2016-os
szezonja is kezdetét vette. A
mérkőzések ezúttal is minden
alkalommal Pálhalmán kerülnek megrendezésre. Elsőként
az U11 és U13-as csapatok
mérkőztek meg vetélytársaikkal. Mindkét csapat 3-3 meccset
tudhatott maga mögött a nap
végére. A kisebbek előbb Baraccsal, majd Adonnyal, végül
Rácalmással játszottak, míg a
nagyobbak Adonnyal, a DPASE
FS-sel, valamint Rácalmással.
Jó hangulatban telt a délelőtt és
ehhez talán az is hozzájárult,
hogy a 6 mérkőzésből ötöt meg
is nyertek a gyerekek. Bizony
szép teljesítmény volt ez. Zárásként a szervezők oklevéllel és
egy-egy tábla csokival köszönték
meg a kitartó küzdelmet a legjobb játékosoknak, akik ezúttal
Erdélyi Brigitta és Búza Balázs
voltak. Gratulálunk nekik és
minden résztvevőnek!
Szeptember 19-én, szombaton a
kisebbeken, azaz az U7 és U9-es
korosztályokon volt a sor, hogy
bizonyítsák tudásukat. Itt is
mindkét csapatnak 3-3 mérkőzése volt. A hétévesek 2 győzelemmel és egy vereséggel zárták
a napot, végül pedig Lengyel
Gábor vehette át a legjobbnak
járó oklevelet és jutalmat. A
kilencévesek is hasonlóan teljesítettek a DPASE, Pusztaszabolcs és Baracs csapatai ellen,
hiszen ők is 2 győzelmet arattak
és egy alkalommal kaptak ki. A
legjobbnak járó oklevelet náluk
Albert Zsombor vehette át.
Gratulálunk minden korosztálynak, további sok sikert októberben is!
Marczi-Csicskovics Anikó

- 10 -

Szabad 1 Lap

INTERJÚ BOZAI ATTILÁVAL

Hogyan és mikor kerültél kapcsolatba először magával a focival, majd a Kinizsi sportkörrel?
Mesélj erről, kérlek!
A focival első általános iskolás
koromban. Édesapám Seregélyes-Szőlőhegyen tanított és ő
tartott nekünk edzéseket, de igazolt játékos csak pár év múlva
lettem Seregélyesen, majd egy
év múlva a Videotonba kerültem. Szabadegyházára a bátyám
és Tóth György (Pumukli) révén
kerültem 21 évvel ezelőtt.
Akkor még mint játékos?
Igen, először csak játékos voltam
a felnőtt csapatban.
Hogy emlékszel vissza azokra
az évekre? Milyen volt a hangulat a csapaton belül? Melyik
osztályban játszottatok akkor?
Akkor az utolsó osztályban,a mai
megyei III-ban játszott a csapat,
de az első szezonom végén rögtön
sikerült feljutnunk, amihez talán
nekem is sikerült valamit hozzá
tennem. A hangulat nagyon jó
volt, de nemcsak az öltözőben,

hanem a csapat körül is (vezetők,
szurkolók). A nézőszám a kezdeti
30-40 főről 100 fő fölé emelkedett.
Ha jól emlékszem sokáig első
osztályban is játszottatok. Ez
mikortól volt?
Igen. A megyei II-es bajnokságot
a harmadik nekifutásra sikerült
megnyernünk és nagyon hosszú
idő után újra megyei első osztályú
csapata lett a falunak. Ráadásul
ebben az évben az Amatőr Kupa
döntőjébe (akkor Szabad Föld
Kupának hívták) is bekerültünk.
Itt a Magyar Kupában legtovább
jutott amatőr csapatok játszottak.
Az akkori lebonyolítás szerint 4 fős
csoportok voltak az országos főtáblán, ahonnan az első két csapat
jutott tovább és nekünk sikerült
megelőznünk egy NB III-as és egy
NB II-es csapatot, és a Szombathelyi Haladás mögött tovább mentünk. A következő körben - a már
egyenes kieséses szakaszban - az
Újpest ellen szenvedtünk vereséget
körülbelül ezer néző előtt. Sajnos
a döntőt büntetőkkel elvesztettük.
Számomra nagy fájdalom volt,
hogy sérülés miatt a döntőben
nem tudtam játszani.
Akkoriban ki/kik volt/ak az
edző/k? Kitől és mikor vetted
át a stafétát?
A legalsó osztályban még Tóth Gyuri vezette a csapatot. Ő hozta össze,
építgette a társaságot Bozai Zsolt
(a bátyám) segítségével. Később
Szeip Pista bácsi, Gulyás Feri, Csucsánszky Zoli és Kuti Laci dirigálta

ÚJABB SIKER A VADON
NŐTT GYÖNGYVIRÁG
DALKÖR ÉLETÉBEN
A Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör meghívást kapott az V. Országos „Népek tánca, népek zenéje”
rendezvény regionális elődöntőjére, melynek helyszíne Veszprém
volt. A versenyt szeptember 26-án

tartották, ahol Dalkörünk erdélyi
katonadalokat adott elő, mellyel
nagy sikert aratott. A rendezők
gratuláltak a vetélkedő elődöntőjén elért szép eredményhez,
majd a zsűri döntése alapján a

a csapatot. A felnőtt csapat vezetését
Kuti Laci lemondása után vettem át.
Lacival megnyertük a bajnokságot
és az NB III-at már velem kezdte el
a társaság. Ekkor mint játékos edző
irányítottam a csapatot.
Hány évig tartott tulajdonképpen az edzői pályafutásod így
a Kinizsinél?
Nehéz kérdés. Ha jól emlékszem,a
gyerekekkel 19 évig foglalkoztam.
Van köztük olyan pl. a Vida Tomi,
akinek az édesapjával is együtt
játszottam, majd a Tomit edzettem 8-9 éves kora óta. Később egy
csapatban futballoztunk. A felnőtt
csapatot csak 16 évig vezettem.
A távozásodnak mi volt az oka?
Hogyan folytatódik ezután a
pályafutásod?
Nagyon egyszerű oka volt. A Videoton U-17-es csapatának lettem
az edzője, mellette pedig a Labdarúgó Szövetségnél lettem megyei
Bozsik-koordinátor és így már
nem tudtam volna összeegyeztetni a szabadegyházi edzősködéssel,
így inkább átadtam a helyemet
Baranyai Balázsnak. Úgy gondolom, jó kézbe került a csapat.
Üzennél valamit a szabadegyházai focistáknak és a labdarúgó szakosztály vezetésnek?
Először is köszönetet szeretnék

Szabad 1 Lap
mondani három embernek. Sajnos közülük már egyikük nincs
közöttünk: Szeip Istvánnak
(nekem csak Pista bácsi), Tóth
Györgynek(Pumukli) és Sági
Gábornak(Gabi bácsi), hiszen ők
voltak azok, akik bíztak bennem
mint zöldfülűben, és először rám
bízták a gyerekeket, majd később a
felnőtt csapatot is. Ők voltak azok,
akik mindig mellettem álltak és
ez sokat számított a munkámban.
Remélem, megháláltam a bizalmukat és nem okoztam csalódást.
Természetesen nem felejtem el a
szurkolókat sem, akik jóban, ros�szban kitartottak mellettünk, és
idegenbe is elkísértek bennünket.
Nekik is jár a köszönet és kérem
őket, hogy továbbra is álljanak a
csapat mellett, és segítsék őket,
mert szükség van rájuk. A mai
vezetésnek és a játékosoknak csak
annyit üzennék, hogy továbbra is
szeressék ezt a gyönyörű játékot,
alázatosan tegyék a dolgukat, és
ne csak hétvégén akarjanak nagyot alkotni, hanem a hétköznapi
tréningek során is. Ha ez meglesz,
akkor még nagyon sok és szép
sikernek lehetünk a részesei.
Köszönöm az interjút, és további sok sikert az életben!
Marczi-Csicskovics Anikó

SZABADEGYHÁZIAK FIGYELEM!
A lakosság segítségét kérjük!
Szerdán, a kora esti órákban (kb. 6-8 óra
között) ismeretlen tettes(ek) megrongálták
a szabadegyházi vízfolyás feletti fahidat.
Kérjük a lakosok segítségét, aki bármilyen
információval rendelkezik, a nyomozás elősegítése érdekében jelezze a körzeti megbízottnál (20/96-95-924) vagy Egriné Ambrus
Andrea polgármesternél (30/638-4249).
Segítségüket köszönjük!

HELPYNET - MÁR NEMCSAK OKOSTELEFONRA,
SZABADEGYHÁZÁN IS!
Az idősebbeknek (vagy okostelefonnal nem
rendelkezőknek) kialakított jelzőrendszer
két részből áll.

ezer Ft között van. Természetesen a drágább
többet tud és pontosabb a helymeghatározásban. A 35 ezer Ft-os is megfelelő a használatra.

- A helymeghatározás alapú: a hordozható
eszközök segítségével tud riasztást indítani.
Több eszköz áll rendelkezésre, az áruk 35 és 90

- Lakcímalapú: hagyományos mobilról vagy
vezetékes telefonon lehet riasztást indítani
egy helyi tarifával hívható szám tárcsázásá-

Zétényi Margit vezető,
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör

Igényfelmérés és részletek hamarosan!

ÁLLÁSHIRDETÉS

A szabadegyházi iskolakonyhára

A Duna-Intertoll ZRt., mint az M6 Autópálya I. szakasz
üzemeltetője felvételt hirdet az alábbi munkakörbe:

ÉLELMEZÉSVEZETŐT
Személyi pályázati feltételek a 37/2014.(IV.30.) EMMI
rendelet alapján: érettségi ÉS az alábbi feltételek
valamelyike:

készülünk az új megmérettetésre.

val. Ezt be lehet programozni egy gyorshívóra, így egy gombbal lehet riasztást indítani.
Mivel itt nincs GPS-helymeghatározás, csak
előre beállított címre tudunk riasztást megjeleníteni. Ez a megoldás viszont ingyenes.

ÁLLÁSHIRDETÉS
keresünk!

meghívást nyertünk a rendezvény
középdöntőjére, mely Gyulán kerül megrendezésre november hónapban. Természetesen lelkesen
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-	élelmezésvezető VAGY
-	vendéglátó-ipari vagy élelmiszer-ipari felsőfokú
végzettség és a közétkeztetési szolgáltatás
nyújtásában - ideértve a tápanyagszámítást,
étrend- és étlaptervezést - való dokumentált
jártasság VAGY
-	dietetikus szakképesítés VAGY
-	vendéglátó-ipari szakközépiskolai érettségi
vagy érettségi és szakács szakképesítés, továbbá
a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában - ideértve
a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést való dokumentált jártasság.
További részletek: 30/638-4249 (Egriné Ambrus Andrea)
Az álláshirdetés a kozigallas.gov.hu oldalon
néhány napon belül megjelenik.

ÚTKARBANTARTÓ
GÉPKOCSIVEZETŐ

Elvárások:
-	minimum "C" kategóriás vezetői engedély
-	gépjárművezetői képesítési igazolvány (GKI kártya)
-	"E" kategória, nehézgépkezelői bizonyítvány (OKJ)
előny
-	Iváncsa, Adony, Kulcs, Pusztaszabolcs, Besnyő,
Beloiannisz, Sárosd települések előny
Feladat:
-	az M6 autópálya üzemeltetésébe tartozó feladatok
(gépjárművezetői és egyéb útkarbantartói tevékenység)
Amit nyújtunk:
-	modern munkakörülmények
-	útiköltség-támogatás az adótörvényben meghatározottak szerint
- bérezés megegyezés szerint
Az önéletrajzokat az alábbi címre várjuk:
DUNA-INTERTOLL ZRT., 2454 Iváncsa, Kilencedi út 1.
mail: contact@dunaintertoll.hu, fax: 25/516-326

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Magyar Lara

Vas Ádám

Szabó Sztella Szilvia

2015.09.02.

2015.09.03.

2015.09.23.

Rákóczi u. 7.

Fő u. 54.

István u. 44.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Hétfő:
13:00-15:00
16:00-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30

Falugazdász ügyfélfogadás
Akrobatikus rock and roll
Hastánc - Anka
Zumba

Kedd:
14:00-16:30 Színjátszó foglalkozás
14:30-16:30	Kézműves szakkör
16:00-17:30	Hastánc - Csabi
16:30-18:00	Okosító torna

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett (Október 7-től)
18:00-20:00	Kempo
Csütörtök:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
16:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

Péntek:
14:00-16:00 Néptánc
16:00-18:00	Akrobatikus rock and roll
16:30-18:00 Színjátszó foglalkozás
18:00-20:00 Kempo

NYUGDÍJASOK FIGYELEM!

minden esetben a medencefürdő (01)

200 Ft-ért a FELÚJÍTOTT
Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben?

22.500-24.000 Ft helyett most
12.000Ft-ért (200Ft/kezelés)
veheti igénybe a szolgáltatásokat.

4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait!

- a gyógykezelések hétköznap,
8.00-16.00 között vehetők igénybe

Fontos tudnivalók:

Mit kell tennie?

- A kezelés regisztrációja 2015.
szeptember 1-től kell, hogy történjen. A kedvezmény első és
utolsó napján jelentkezőknek
is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a kezeléseket korábban írta ki az orvos (lényeg,
hogy érvényes legyen a beutaló),
vagy majd csak a kedvezmény
utáni időszakban járja le a kezeléseket.

- A beutalók minden esetben
(háziorvosi és reumatológusi)
30 naptári napig érvényesek,
a kezeléseket pedig azok megkezdésétől számítva 56 naptári
napon belül le szükséges járni!

Igen!
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő az alábbi kedvezményt
ajánlja az Ön számára:
2015. szeptember 1-jétől 2015.
december 23-áig a fürdő TB által támogatott balneoterápiás
gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő,
gyógymasszázs, szénsavfürdő,
víz alatti sugármasszázs) ismét
különös kedvezménnyel és
megújult környezetben nyújtjuk Fejér megye nyugdíjasai
számára. Abban az esetben,
ha a maximálisan igényelhető,
60 db kezelést igényli, úgy a

1. Keresse fel háziorvosát és
kérjen beutalót reumatológiai
szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely
reumatológusát és írassa ki a
60 kezelést az Agárdi Gyógy- és
Termálfürdőbe (megjegyzés: a
fürdő rendelkezik reumatológiai
szakrendeléssel, időpont-egyeztetés minden hétköznap 13.0015.00 óra között a 22/579-248-as
telefonszámon)
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu

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

Szociális ügyintéző
Dér Virág: 06-30/66-00-156
der.virag@szabadegyhaza.hu

Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com

Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
szabadegyhazaovoda@invitel.hu

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

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET

(regisztráció minden hétköznap
8.00-15.00 között személyesen)!

- Az akció keretén belül kizárólag kórházi igazolás vagy
kontra indikációs okok előfordulása esetén áll módunkban
pénzvisszafizetéssel és/vagy
kezeléspótlással élni!

- A 60 kezelés 4X15 kezelésből
áll (egy nap 4 féle kezelés - medencefürdő + 3 kezelés- 15 alkalommal)

- A kedvezmény csak érvényes
nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett
igényelhető!

- A napi 4 db kezelés egyike

Szeretettel várjuk!
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2015. október 10-11.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós, Rákóczi
u. 62.
06 30/8161-370
2015. október 17-18.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/A
06 30/6393-977
2015. október 23-24-25.
Dr. Bögyös Gábor
Nagylók, Ady Endre u. 1.
06 30/8161 374
2015. október 31- november 1.
Dr. Csele István
Sárosd, Sport u. 30.
06 30/9939-404

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/521-590
thaz@szabadegyhaza.hu

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

Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Nőgyógyászati rendelés
Dr. Kecskés József 06- 25/478-711
Rendelési idő: Szerdán 15.00 órától
Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Családsegítő Szolgálat
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Jassóné Kardos Ildikó
06-30/445-8345
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls. 06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba 30-413-8355
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Szabad 1 Lap
Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához,

Ingyenes család- és gyermekvédelmi
tanácsadás
Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

ha
neme,
vallásifaji hovatartozása,
vagy világnézeti meggyőződése,
bőrszíne,
politikai vagy más véleménye,
nemzetisége,
anyanyelve,
nemzetiséghez
családi állapota,
való tartozása,
anyasága vagy apasága,
fogyatékossága,
szexuális irányultsága,
életkora,
nemi identitása,
egészségi állapota,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt
benyújtott panaszok kivizsgálása és az egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.

ingyenes jogi tanácsadást indít
család- és gyermekvédelmi témakörben
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet
ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete
Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 10.00 - 12.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS IDŐPONT
EGYEZETETÉS MUNKANAPOKON
9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Ott vagyunk a közelében.
Keresse fel DR. SZATMÁRI ÉVA Fejér megyei egyenlő bánásmód-referens ügyfélfogadását
2015. október 7–én (szerda) 11.30 és 15.30 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felől
2015. október 14–én (szerda) 11.30 és 15.30 óra között
Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózata, Fejér Megyei Esélyteremtési Iroda
(8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.)
2015. október 21–én (szerda) 11.30 és 15.30 óra között
Székesfehérvári Álláskeresők Regionális Egyesülete
(8000 Székesfehérvár, Tolnai utca 10.) bejárat az iskolaudvar felől
2015. október 28–án (szerda) 11.30 és 15.30 óra között
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.)

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!
További információ és időpont-egyeztetés munkanapokon 9:00 és 14:00 között a
0622/333-460-as telefonszámon!
Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: 795-2975, fax: 795-0760

email: ebh@egyenlobanasmod.hu
web: www.egyenlobanasmod.hu
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