Szabad 1 Lap
2016. január Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

Kedves szabadegyházi polgárok!
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a magam nevében egészségben gazdag,
boldog új évet kívánok minden szabadegyházi lakosnak.
Amikor egy új év elkezdődik, az olyan, mint egy újjá-

születés; átgondoljuk a mögöttünk álló időt, és azt is,
hibáztunk-e, minden úgy sikerült-e, ahogy terveztük? És
mi az, amin javítanunk kell.

Nem tudhatod, meddig élsz, s
egyáltalán lesz-e időd eljutni utad
végcéljához. Ezért menj minden
nap tovább, sebes lábakkal és
szegényen is. Mert vándor vagy.”

Márai Sándor szavai jutottak
eszembe: „Vándor vagy és minden nap tovább kell menned.

Az év végi számvetés során
föl kell tenni a kérdést: Mit
tettünk? Hová jutottunk? Mit

valósítottunk meg a terveinkből? Fontos, hogy ezekre a
kérdésére tudjuk a választ,
hiszen aki nem tudja, hogy
egy esztendő munkájával
hová akar eljutni, az azt sem
tudja, merre kell elindulni.
Folytatás a 2. oldalon...

Boldog új évet kíván
Szabadegyháza Község
Önkormányzata!
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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ ...Folytatás a címoldalról

Ha röviden és tömören szeretném
jellemezni Szabadegyháza 2015.
esztendejét, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy az eltelt 365 nap
a békés, nyugodt építkezés éve
volt, mely alapjaiban határozhatja
meg községünk további életét.
Remélhetőleg stabilizálódik az
intézmények személyi állománya,
akik lojálisan, megfelelő szakmai
kompetenciával és hozzáállással
végzik feladatukat. Az önkormányzati működés tekintetében
úgy gondolom, szerénytelenség
nélkül állíthatjuk, hogy mind a
jogszabályokban előírt, mind
az önként vállalt feladatainkat
megfelelően el tudtuk látni úgy,
hogy a különböző önkormányzati szolgáltatások tekintetében
feladatcsökkenés nem volt, sőt
bővítettük a tevékenységi kört.
A tavalyi évben elvégzett feladatokról a képviselő-testületi
üléseken, a helyi médiában – így
a Szabad1 Lapban és a Szabad1
TV-ben – rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot. Most csak
néhány momentumot emelnék ki.
Az év első felében óvatosan vágtunk bele a fejlesztési feladatokba,
mivel bizonytalan volt a beérkező
iparűzési adó összege. Addig csak
kisebb fejújítási munkákat végeztettünk, így a szolgálati lakások
és az orvosi lakás felújítását. A
régi temető ravatalozóját kívül
felújítottuk, a járdafelújításnál
felszedett térkövekkel letérköveztük, közmunkások segítségével.
Szeptember közepén eloszlott a
bizonytalanság, és megkezdhettük a sok éve várt legnagyobb
beruházást, a településen átvezető
főút felújítását. Ehhez kapcsolód-

va készült el a temetőt megközelítő járda, közvilágítással, valamint
az Ady Endre utcában, a katolikus
templom mellett 22 parkolóhely,
térkőkialakítással. Ez a beruházás
az iskola környékén a biztonságos parkolást is megkönnyíti.
Az István utcában a varrodától a
postáig elkészült az aszfaltburkolat-felújítás, a kék bolt előtt pedig
az árok lefedésével 16 párhuzamos
parkolóállás került kialakításra.
Nem várt kiadásként jelentkezett
az óvodában a mozgássérült WC
kialakítása, valamint a vízfolyás
feletti megrongált gyalogoshíd
helyett új híd építése.
A fejlesztéseket az idei évben
folytatni kívánjuk, természetesen
a beérkező bevételek függvényében. Az útburkolat-felújítást
követően az egyik legnagyobb
volumenű beruházás az iskola
előtti buszmegállóöböl kialakítása, a nyílt árkok lefedésével
parkolók létesítése lesz. Folytatódik a kapubejárók építése, illetve
tervezzük járdák felújítását is.
A tavalyi év végén megkezdődött a lakótelepen a térfigyelő
kamerarendszer kiépítése, 6
kamera fogja vigyázni a lakótelepiek életét, ez a rendszer a
már meglévő, községi kamerarendszerhez csatlakozik.
A tavalyi évben 19 millió forint támogatást nyert az önkormányzat
napelemes fejlesztésre. A közbeszerzés elhúzódására, illetve a téli
időszakra tekintettel ezt a beruházást tavaly év végén nem kezdtük
meg, hamarosan azonban ezek a
munkálatok is megkezdődnek.
Az idei évben több uniós pályázat
kerül kiírásra, ezek egy része már
meg is jelent. A lehetőségekhez
képest igyekszünk minél több
pályázati forrást szerezni a felújítások, fejlesztések megvalósításához,
így például az iskola külső hőszigeteléséhez, közvilágítás-korszerűsítéshez, belterületi vízelvezetéshez.
A fejlesztések mellett a tavalyi év

gazdag volt közösségi rendezvényekben, programokban, amelyek
közül ki kell emelni azokat, amelyekhez elsőként csatlakoztunk,
nem kevés sikerrel: így a májusi
Kihívás Napját és a szeptember
közepén megrendezett Európai
Mobilitási Hét és Autómentes
Nap eseményeit. Ezeket a programokat, valamint az októberi
idősek napját az idei évben is
megrendezzük. A már hagyományosan júliusban megtartásra
kerülő Cukorfalat Fesztivált, az
augusztusi Szabad Napot ugyancsak színvonalas programokkal,
előadókkal tesszük vonzóvá a
helyi lakosok számára.
Tovább szépítjük településünket
így virágosítással, fásítással, köztéri szobrok kihelyezésével - hogy
lakosaink még élhetőbb környezetben töltsék itt napjaikat, legyen
szó akár gyerekről, felnőttről,
fiatalról, idősről, férfiról, nőről.
Minden elért eredményt és fejlesztési elképzelést most nem
lehet felsorolni, a február 15-én
megtartásra kerülő közmeghallgatáson azonban részletesen
ismertetem az önkormányzat
tavalyi évi tevékenységét és az
idei évi elképzeléseket. Annyit
azonban elmondhatunk, hogy
óriási eredménynek tartjuk, hogy
stabil, megfelelő gazdasági alappal fordulhattunk a 2016-os évre.
Az idei évben is arra törekszünk,
hogy stabilitásunkat megtartsuk,
és lehetőleg minél több pályázati
támogatást szerezzünk a fejlesztések megvalósításához.
A takarékos gazdálkodásnak, a jó
tervezésnek azonban meglett az
eredménye: az önkormányzatnak
nem kellett még átmenetileg sem
finanszírozási hitelt felvenni. Bár a
tavalyi évben a vártnál magasabb
iparűzési adóbevétel érkezett az
önkormányzathoz, ez nem jelenti azt, hogy ez most „fölösleges
pénz” és el lehet osztogatni, hiszen
figyelembe véve a nem tervezett,
váratlan felújítási munkák költsé-

gét, illetve az év végén felmerülő
javaslatokra megszavazott kiadásokat, az év első hónapjaiban csak
a legszükségesebb kiadásokra
költünk, a márciusi adóbevételek
beérkezéséig.
Most az év elején tegyük meg
újévi fogadalmainkat szeretteinknek, barátainknak, önmagunknak, ne feledkezzünk meg
arról sem, hogy legyünk nagyobb
tisztelettel a másik iránt, hogy becsüljük meg jobban egymás teljesítményét. Tűzzük ki továbbra
is legfőbb célként a még élhetőbb
Szabadegyháza megteremtését,
melynek elérése érdekében természetesen tovább kell dolgoznunk együttesen, közös erővel.
Kedves Szabadegyházi Lakosok! Az előbb felsoroltak óriási
munkát jelentenek számunkra,
melyek elvégzésére természetesen
a település vezetői egyedül képtelenek, szükség van továbbra is a
társadalmi, gazdasági élet minden
szereplőjének a támogatására,
együttműködésére, hinnünk kell
abban, hogy lelkiismeretes munkával, egyeztetésekkel, közös teljesítménnyel az elképzelt vágyaink valóra válhatnak, így a 2016.
évet is vastag betűvel jegyezhetjük
majd be Szabadegyháza képzeletbeli történelemkönyvébe.
Ezek az ünnepi percek alkalmasak
arra, hogy a Képviselő-testület nevében köszönetünket fejezzük ki
azoknak, akik hozzájárultak Szabadegyháza gazdasági, társadalmi, infrastrukturális fejlődéséhez,
ki-ki képessége és tudása szerint.
Köszönet illeti az önkormányzat
minden dolgozóját, köszönjük
az együttműködést a vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek, az
egyházaknak, valamint minden
magánszemélynek, akik előremutató javaslatokkal, akár kritikákkal
segítették építő munkánkat.
Ehhez a közös munkához kívánok mindenkinek sok sikert,
erőt, kitartást és természetesen
boldog új esztendőt!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület december
17-én tartotta utolsó ülését.
Az ülésen minden képviselő
jelen volt. Jogszabályi változások miatt kellett módosítani
a talajterhelési díjról szóló
rendeletünket, a háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendeletünket, valamint
a hulladékgazdálkodásról és a
közterületek tisztántartásáról
szóló rendeletünket.
A háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet módosítása azért vált szükségessé,
mert a díjat meg kellett bontani
az alapdíjra (ami kötelezően fizetendő, függetlenül attól, hogy
az érintettek igénybe veszik-e a
szolgáltatást vagy nem), valamint az igénybe vett szolgáltatás
díjára. A hulladékgazdálkodásról
és a közterületek tisztán tartásáról szóló rendeletben pedig
figyelembe kell venni az ingatlanhasználók számát, és annak
alapján kell a szolgáltatónak a
megfelelő edényzetet felajánlania
az ingatlan tulajdonos részére. Az
egyszemélyes háztartások részére
a 60 literes gyűjtőedényzetet kell
felajánlani. Ez a méret eddig nem
szerepelt a rendeletünkben, ezért
most bele kell építeni.

kérelmének elbírálása. Miután
augusztusban a Szabadegyháza
szórványt a Vértesaljai Református Egyházmegyéhez csatolták,
a korábban megítélt támogatást
a Sárkeresztúri Református
Egyházközség nem tudta felhasználni. A második félévi támogatást pedig már közvetlenül
a Vértesaljai Egyházmegyének
utalta az önkormányzat.
Utólagos hőszigetelés, illetve
nyílászárócsere támogatására
érkezett Nagy Zsolt kérelme. A
testület az igazolt költségek alapján 600.000,- Ft támogatást állapított meg a kérelmező részére.

A háziorvosi ellátás jogi helyzetének előzetes tárgyalását
elhalasztotta a testület, mivel
dr. Varga Norman jelezte, hogy
nem tud jelen lenni az ülésen.

A kastély áramszámlájának
rendezése több alkalommal
volt napirenden az elmúlt
évben. A decemberi testületi
ülésen megjelent Boda János,
akivel egyeztettek a képviselők
a számla rendezéséről. A rendelkezésre álló dokumentumokban
az szerepel, hogy a költségeket
kizárólag az önkormányzat
fizeti, illetve kizárólagos használat is illeti meg az önkormányzatot öt évig. Boda János jelezte,
hogy a kastély átadása óta az
önkormányzat még nem fizetett
részére, ezt szeretné most rendezni, az almérő állása alapján.
A testület döntött arról, hogy
a jövőben minden hónapban
számlázza ki az almérő állása
szerint a fizetendő díjat az önkormányzatnak Boda János.

Technikai jellegű módosítás volt
a református egyház támogatási

A Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör az V. Népek Tánca,

Népek Zenéje verseny országos
döntőjén Arany Fokozatú minősítést szerzett. Méltán lehetünk
büszkék rájuk, és a további
munkájukhoz sok sikert és jó
egészséget kívánunk.
Tóth György képviselő felvetette,
hogy lenne igény a citeraszakkör
felélesztésére. Javasolta, hogy a
2016-os évben tervezze be az
önkormányzat a költségvetésbe. A polgármester támogatta
a javaslatot, nagyon jó ötletnek
tartja. Elmondta, hozzá is érkezett jelzés, és hogy van szabadegyházi oktató, aki vállalná
is a feladatot.
Szeipné Dérfi Márta képviselő
kérdezte, hogy a művelődési
ház névadójával kapcsolatban
történt-e előrelépés? A másik
kérdése a térfigyelő kamerarendszer szerződésének felbontására
vonatkozott. A polgármester
elmondta, a művelődési ház
vezetőjével egyeztettek, 2016
augusztusában egy nagyobb rendezvénysorozat keretében kerül
sor a névadóra. A polgármester
válaszában elmondta, hogy
az önkormányzat célja egy jól
működő kamerarendszer kiépítése, amit maximálisan tud használni az önkormányzat. Ennek
nem minden esetben felelt meg
a jelenleg üzemeltető vállalkozó.
Volt olyan, hogy bűncselekmény
felderítésénél nem lehetett információt kinyerni a rendszerből,
mert nem működött a kamera.
Ez több alkalommal előfordult
és többszöri karbantartás után
sem javult a helyzet. Nem volt
megoldva a gyors visszakeresés.

A NAGY ÚTFELÚJÍTÁSOK KEZDETE
- Szabolcs László műszaki ellenőr tájékoztatója
„Éppen egy éve voltam itt önöknél, a döntés-előkészítésben
segítettem, hogy mi legyen a
szabadegyházi, 62114. jelű bekötőút hosszú távú sorsa, ami
itt Fő utcaként és István utca-

ként van elnevezve. Akkor én
azt tanácsoltam Önöknek, hogy
próbáljuk ezt a területet önkormányzati tulajdonba megszerezni, ezután sokkal egyszerűbb
lesz ennek a felújítása, a lakosok

bevonása a felújításba, és sokkal
egyszerűbb lesz a gazdasági elszámolás is.
Ez a folyamat elindult. Januárban a polgármester asszonnyal
és alpolgármester úrral tárgya-
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A mai napig nem kaptuk meg a
működtetés teljes dokumentációját többszöri kérés ellenére sem.
(Lapzárta előtt érkezett: január
elején postán visszakapta az önkormányzat a dokumentációt.)
A vállalkozás vezetőjével történt
egyeztetés alapján december 31ével megszűnik a szerződés. Egy
másik vállalkozás részvételével
januárban kivitelezésre kerül
a lakótelepi kamerarendszer, 6
kamerával. Ez a községi kamerarendszerre csatlakozik.
Dókáné Szaniszló Krisztina
képviselő a Szabad 1 Lap előző
lapszámára hivatkozva felvetette
a nyugdíjasok és a három év alatti
gyermekek ajándékcsomagját. A
polgármester ugyanazokat sorolta
fel érvként, mint a korábbi ülésen.
A három év alatti gyermekek esetében sajnos valóban kimaradtak
azok a gyerekek, akik lakcímkártya
szerint nem a településen élnek.
Ezt a néhány gyermeket még karácsony előtt megajándékoztuk
(természetesen ugyanakkora értékben), hogy a szüleiket ne érje
sérelem, mivel ők kimaradtak a
mikuláscsomag-osztásból.
A képviselő-testület ezután
- képviselői javaslatra - a
családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat, valamint a háziorvos
részére 180.000,- Ft/fő jutalmat
állapított meg.
A 2015-ben megvalósított beruházásokról Szabolcs László
műszaki ellenőr tájékoztatta a
testület tagjait. A beszámolót
külön cikkben olvashatják.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
lásokat folytattunk a Magyar
Közúttal, és nagyon gyorsan
kiderült, hogy a Magyar Közút
ebben a felújítási programban
nem partner, nem tud hozzájárulni a felújításhoz. illetve csak
olyan számokkal tudna támogatni bennünket, ami a programot gazdaságilag lehetetlenné
tennék.
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Nem maradt más lehetőség, el
kellett indítani a tulajdonszerzést a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ irányába.
Ezt február-március hónapban
meg is tettük. Az én javaslatom
ebben a projektben az volt, hogy
első ütemben csak a lakott területi részt szerezze meg az önkormányzat. A második ütemben
a külterületi rész - az István utcától a 62-es útig - átvételére a
vasútfejlesztés és az elkerülő út
elkészülte után lett volna lehetőség, mert a két projekt kapcsán
érintve lesz.
Májusban kaptunk egy levelet,
hogy a mi ötletünket a Magyar
Közút nem támogatta, szerette volna az egész külterületi
szakaszt átadni. A tárgyalások
újra beindultak, és találtunk
egy olyan határpontot, a mostani vasútállomás előtt, amiben
megegyezett a Magyar Közút,
az önkormányzat és a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ is. Ez szeptemberre
realizálódott.
A polgármester asszonyt szeptemberben a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
megkereste az előszerződéssel,
azt megkötötték a tulajdonszerzésre. Az előszerződés birtokában megkezdődött a hatósági
ügyintézés. Polgármester as�szonnyal megkerestük a közlekedési hatóságot, hogy az ügyintézést elsőbbséggel hajtsák
végre. Január közepéig van egy
hiánypótlási időszak, amiben
bizonyos műszaki és jogi tartalmakat kell összeraknunk. A
műszaki dokumentációját elkészítettem, átadtam polgármester
asszonynak, a jogi oldala össze
van állítva. Határidő előtt bőven
be tudjuk ezt nyújtani, és az egyéves procedúrának januárban
pont kerül a végére.
Mindezekkel összhangban
2015 tavaszán elkezdtük a tervezéseket. Tervezési megbízást
kaptunk az új temetőt megközelítő járda, a Fő út, István út
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burkolatfelújítás, illetve az Ady
Endre utca, templom környezetének rendezésére, valamint a
legnagyobb „falat”, az iskola és a
templom előtti terület, parkoló,
illetve buszöböl kialakítására,
terveinek elkészítésére.
Polgármester asszony folyamatosan tájékoztatott azokról a gazdasági lehetőségekről, amelyek
keretében mozogtunk. Az első
félév eléggé fekete felhőket hozott Szabadegyháza fölé, ennek
függvényében és ezekkel a tartalmakkal a tervezési folyamatokat átgondoltuk. Polgármester
asszony és alpolgármester úr
olyan döntést hozott a tervezési program kivitelezésére, hogy
amit egészen biztosan tudunk,
azokat a terveket készítsük el, és
azokat hajtsuk végre fizikailag,
kivitelezés formájában.
Ennek első lépése a temetőmegközelítő járda. Ez egy építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció lett, amelynek a végén
közbeszerzéssel kiválasztottuk a
kivitelezőt. A kivitelező a tervben és a szerződésben foglaltaknak megfelelően, kiváló minőségben elvégezte a gyalogjárda
és a hozzá tartozó közvilágítás
kiépítését. Nagyon szűk volt
a határidő, polgármester as�szonynak kikötése volt, hogy a
járdának mindenszentek ünnepére el kell készülnie. Mind az
engedélyezés, mind a közbeszerzés időintervalluma után maga
a kivitelezés szeptember 2-án
tudott elkezdődni. Ha visszagondolunk az őszi csapadékos
időszakra, nagy szerencse és
nagy feladat volt a kivitelező részéről is október 30-ára elkészíteni a művet. Úgy láttam, hogy
a lakosság maximális megelégedettségére ezt a mindenszenteki
időszakban használatba vették.
Akárhányszor átjárok a falun
(mert rendszeresen járok erre),
mindig elmegyek a járda felé,
mindig látom rajta közlekedni
a lakosokat. Úgy gondolom, ez
nagyon jó döntés volt, hogy ezt
előtérbe hoztuk.

A következő döntés az volt, mivel
a tulajdonszerzési ügyintézéssel
nagyon nagy időzavarba kerültünk a magyarországi különböző hatóságok akadálypályáján,
olyan beruházást kellett találnunk, ami a következő, hosszú
távú fejlesztéseket támogatja.
Ekkor előtérbe került a templom környezetének rendezése.
Ez összhangban van az iskola
előtti terület rendezésével. Az
iskola előtt kialakításra kerülnek
párhuzamos parkolóállások és
egy teljes értékű buszöböl. Ez
az iskola és a település életében
azon a ponton, amikor ez a kivitelezés elindul, jelentős forgalmi
akadályokat fog hozni. Ezért lett
a következő felújítási projekt a
templom és az Ady Endre utca.
Az Ady Endre utca kapott egy
aszfaltburkolat-megerősítést, és
22 db merőleges parkolóállás kényelmes parkolást biztosít. Akár
az iskolabusz megállására is lehet
ott helyet találni, és természetesen a templomot használók nagy
örömére is. Nagyon fontos, hogy
a templom előtere is a lehetőségekhez képest megújult. 20 db
kerékpártárolót terveztünk, amit
a kivitelezés során beépítettünk.
Úgy gondolom, hogy ez a projekt
a maga egy hónap időátfutása
alatt jó minőségben elkészült. Ez
is egy közbeszerzési eljárás végén
talált kivitelezőt. Használják a
lakosok, én nagyon örülök neki.
A legfontosabb projekt, a teljes
belterületi István utca, Fő utca
felújítása komoly feladat elé állított mindannyiunkat. Polgármester asszonnyal, alpolgármester úrral többször beszélgettünk,
és augusztus, szeptember táján a
fekete felhőket elfújta a szél. Lehetett érezni, hogy a gazdasági
helyzet olyan, hogy az iparűzési
adó olyan feltöltöttségbe kerül,
ami alapján bele lehet vágni egy
komolyabb felújításba, aminek
a határösszegeit lefektettük, és
az elkészült terveket műszakilag
olyan állapotba hoztuk, hogy a
közbeszerzési eljárást el tudjuk
indítani. Ehhez az kellett, hogy

a polgármester asszony külön
megállapodást tudjon kötni a
Magyar Közúttal, hogy ez a beruházás - annak ellenére, hogy
még ő a kezelő - elindulhasson.
Amikor ennek a megállapodásnak a birtokában volt a polgármester asszony, a közbeszerzési eljárást a törvények szerint
elindítottuk. Ez egy 30-40 nap
időintervallumot vett igénybe,
ennek utána nagy fejtörés volt,
hogy alá merjük-e írni a szerződést ősz derekán, október 15-én.
Sokat beszélgettünk róla, és arra
a megállapodásra jutottunk,
hogy igen, bele kell vágni ebbe
a feladatba, mert ha nem vágunk bele, toljuk magunk előtt,
esetleg történhet az országban
olyan dolog, ami nekünk ezt a
feladatot megakadályozza.
A szerződéskötés megtörtént,
a munkaterületet átadtuk a
kivitelezőnek, elkezdte a munkát viszonylag nagyon nagy
létszámmal, mert polgármester asszonynak az volt a kérése, hogy amit elkezdünk, azt
olyan állapotban hagyjuk itt a
tél elejére, hogy mind a forgalmat, mind a lakosság életét ne
zavarja, sőt amit elkészítünk,
azt lehessen használni. Ekkor
döntöttünk úgy, hogy a belterületi szakaszon belül is a Kossuth utca és a Petőfi utca közötti
frekventált területre - ami kvázi
a kereskedelmi központja a településnek, vendéglátóegységek,
kereskedelmi egységek vannak
itt, rendezetlen parkolás volt rá
a jellemző - az erre a területre
tervezett 14+16 párhuzamos
parkoló ezen nagyot fog segíteni, elkezdjük itt a munkákat.
A nehezebbik oldalon, a bolt felőli
oldalon sikeresen ki is alakítottuk
a terv szerinti állapotot, megújult
a járda, a vízelvezetési rendszer,
illetve 16 db párhuzamos parkolót alakítottunk ki, pollersor-védelem mellett, természetesen az
akadálymentes közlekedést biztosítva, valamint azt a lehetőséget
is, hogy a boltok megközelíthetők
legyenek. Itt fel kell hívnunk a
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településen közlekedők figyelmét,
hogy azért tettünk a burkolatba
vörös foltokat, hogy azok azt mutassák a közlekedőknek, az valamiért nem az ő területük. Két helyen van ilyen vörös folt a jelenlegi
parkolórendszerben: a kék bolt
előtti bejáratnál és a zöldséges
előtti bejáratnál. Ezzel a tervezés
során az volt a szándékunk, hogy
ezek a területek mind a boltba,
mind a lakóingatlanokba a bejárást biztosítsák, illetve ezeken a
területeken lehet az árufeltöltést
a munkaidő minden órájában
folyamatosan biztosítani azáltal,
hogy reméljük, a piros területre
nem állnak rá a lakók. A másik
oldalba azért nem kezdtünk bele,
mert karácsonyra nem lett volna
kész, úgy gondolom, a vendéglátóegység előtt nem lehet bizonytalan helyzetet hagyni.
Az aszfaltburkolat javításával
az István utca végszelvényétől,
a 2+360 km. szelvénytől a Kossuth utcáig jutottunk el, illetve
a postáig, ez a bónusz, mert a
Kossuth utca volt meghatározva.
Itt elkészült a teljes útburkolat

alatt a pályaszerkezetcsere,
és ez az első réteg aszfalt. Ezt
mindenkinek látnia kell, hogy
ez a – szakmai nyelven – kötőréteg még kap egy kopóréteget.
Amikor a parkolóállás szegélye
kiállt, lehetett látni, hogy ez egy
jelentős aszfaltot kap, most már
nem áll ki annyira a szegély. Ez
már most maximálisan szolgálja
a közlekedést. Ezzel összhangban a kétoldali padkastabilizációt elvégezte a kivitelező. Ezzel
egyébként az volt a célunk, hogy
az egyébként keskeny burkolatszélességet szolgálva, ha le
kell húzódni – nagyobb busz,
mezőgazdasági jármű miatt -,
bátran le tudjunk húzódni az autóinkkal a padkára, mert az egy
30-35 centiméteres kőanyagból
van, ami most már megfelelő
stabilitású és jól használható.
A teljes szakaszon, ahol az aszfaltburkolat elkészült, a padkamegtámasztás is hozzáépült. A
lakóingatlanok megközelítésére
szolgáló kapubejárók kialakítása
a végleges kopóréteg elkészülte
után fog megépülni, de most

minden egyes ingatlanhoz az
ideiglenes és jól használható bejárást biztosító kőszórást, mart
aszfaltos felszórást kiépített a kivitelező. Amíg elkezdik a munkákat, ezek tudják ezt szolgálni.
A Fő utca, nagykanyar, Sárosdi
utca környékén megkezdtük
a járdafelújítást, ott elkészült
a járda, illetve egy zárt csapadékvíz-elvezető rendszer épül,
amit kész állapotban hagytunk
félbe, ez megy tovább a Madách
utcáig, illetve egy kis szakasz
elkészült az Ady Endre utcai
áteresz építésével összhangban.
Itt áll most a beruházás, ez valahol 40-45% körül van. A kivitelezési munkákat január 16-áig
leállítottam, hogy a karácsonyi,
újévi ünnepeket ne zavarja, illetve a karácsonyi, újévi időszakban ne kelljen a kivitelezés és az
időjárás folyamatos megfigyelésével foglalkoznunk. 2016. január 15-én lesz egy koordinációs
megbeszélés, ahol az időjárás
függvényében döntünk arról,
hogy részlegesen visszaadjuk a
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munkaterületet, de csak olyan
feladatokat javasolok megkezdeni, amit az időjárás függvényében az egyhetes előrejelzések
birtokában be is tudunk fejezni.
Azt kérem Önöktől, illetve a
polgármester asszonytól is,
hogy bármikor van a munkával kapcsolatos kérés, kérdés,
gyűjtsük össze, és én rendszeresen jelentkezem a polgármester
asszonynál és tartunk projektértekezleteket, vagy ott, vagy akár
rendkívüli helyzetben személyesen a helyszínen is tudunk
találkozni.
Mindenkitől azt kérem, hogy
támogassák a felújítást továbbra
is azzal a lendülettel, ahogy ezt
az egy évben láttam Önöktől.
Természetesen ez az első kör,
itt vannak még feladatok, amik
láthatóvá válnak, amikor járunk-kelünk a településen. Ez
a 2016-os év gazdálkodásának
függvényében lesz meghatározva.”
Szabolcs László
műszaki ellenőr

ELISMERŐ OKLEVÉL A NEMZETI
FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUMTÓL

magyar változata, a „Válassz!Válts!Variálj!” is
arra szólítja fel az embereket, hogy kombinálják a közlekedési módokat, mivel ez gyakran
gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az utazást.

Több mint 40 szervező önkormányzat vehetett át elismeréseket a 2015. évi Európai
Mobilitási Hét és Autómentes Nap záró konferenciáján 2016. január 6-án, Budapesten,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.

2015-ben a legjobb szervező önkormányzat
díjban részesült Eger, Göd, Hajdúböszörmény,
Miskolc és Nagykamarás önkormányzata. A
legszorgosabb helyi szervező díjat vehetett
át Csarmasz Emese (Zalaszentgrót), Gózon
Tamás (Kecskemét), Oláh András (Székesfehérvár), Szabóné Kurta Julia (Gyula) és Veres
Irén (Szentes). A díjazottak színvonalas és
lelkes munkáját a minisztérium az oklevelek
mellett kerékpárokkal is jutalmazta.

Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár az eredményeket összegző
rendezvényen elmondta: „a fejlesztési tárca

Szabó Zsolt, fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért
felelős államtitkár

eredetileg 40 millió forintos keretösszeget
különített el az eseménysorozat kapcsán
benyújtott egyedi támogatásokhoz. A fokozott érdeklődés miatt azonban végül több
mint 54 millió forint támogatást ítéltek oda
összesen 160 önkormányzat számára.”
A 2002 óta minden szeptemberben megrendezett Európai Mobilitási Hét egyre több emberhez
juttatja el a környezetbarát és fenntartható közlekedés üzenetét a kontinensen, és azon túl is.
A kampányhoz tavaly minden korábbinál több,
182 hazai település csatlakozott. Ezzel Magyarország több mint negyven ország versenyében
ismét az előkelő harmadik helyen végzett.
A programsorozat célja, hogy az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, a lakosságot pedig a rendelkezésre álló közösségi közlekedési eszközök
használatára, kerékpározásra, gyaloglásra
ösztönözze. A 2015. évi nemzetközi szlogen

További 36 szervező kiemelkedő teljesítményét oklevelekkel ismerték el: Ajka, Budapesti Közlekedési Központ, Budapest Főváros X. kerület Kőbánya, Bük, Celldömölk,
Csurgó, Ebes, Dévaványa, Dunaújváros,
Fehérgyarmat, Felsődobsza, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló, Heves, Jászberény,
Kállósemjén, Kéthely, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Komló, Martfű, Monor,
Mosonmagyaróvár, Pécel, Pusztaszabolcs,
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Sárosd, Szabadegyháza, Szarvas, Szentes,
Szombathely, Tapolca, Törökszentmiklós,
Vásárosnamény, Véménd, Vép és Veszprém.

Szabadegyházát a település vezetői képviselték, Szabó Zsolt államtitkár úrtól ők vették
át az elismerő oklevelet.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki a
szervezésben, lebonyolításban segített,
illetve aktív részvételével hozzájárult a
rendezvénysorozat sikeréhez!

Ne feledjék, minden évben
szeptember 16-22. között
Európai Mobilitási Hét,
22-én Autómentes Nap!
Fotó: Bartolf Ágnes, NFM

forrás: kormány.hu

Fotó: Bartolf Ágnes, NFM

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
Mikulás az óvodában

Kiscsoportunkban történt, mikor az egyik kicsi lány, izgatottan megkérdezte a Mikulást:
- És most hol a szánod, Télapó?
A Télapó kicsit elcsodálkozott,
de azután így válaszolt:

A Mikulás minden évben december 5-éről, 6-ára virradó éjszaka érkezik. Ilyenkor minden
gyerek az ő érkezését várja!
Hogyan kellene készülődnöd
erre a különleges estére? Nos,
írj neki levelet, fényesítsd ki a
csizmádat és tedd az ablak alá!
Ha egész évben jó voltál, amikor
a Mikulás megérkezik, tele rakja
ajándékkal, ha nem, akkor nem
kapsz mást, csak egy virgácsot.
Legalábbis így tartja a mondás.
Mint minden évben a mi óvodánkban is már napokkal december 5-e előtt készülődünk
erre a titokzatos napra. Dalokat,
verseket tanulunk a várva várt
Mikulásnak. Sok gyerek rajzol
neki valami csodálatos képet. Készülnek dióból, almából, papírból és más különböző anyagból
Télapó figurák. Díszítünk csizmákat, puttonyokat- festéssel,

ragasztással, amikkel a csoportszobáinkat, folyosóinkat szépítjük. Ezután elérkezik a várva
várt nap és megérkezik a piros
ruhás, nagy puttonyos Mikulás.
Ilyenkor a gyermekszemekben
ott bújik a sírás és az öröm is
egyszerre. És amikor kimennek
a nagy szakállú, öreg Mikuláshoz
az ajándékokért, s talán valami
köszönöm-félét rebegnek, nem
tudni igazán, hogy ők vagy a Mikulás van jobban meglepődve.
Kiscsoportban még jobban kell a
piciket bátorítani, ám a nagyobbak már rátermettebbek és merészen kiállnak egyedül is a Télapó
elé egy-egy kis verssel, énekkel.
Most sem maradt el a közös tánc.
Persze csak komótosan, lassacskán, hiszen a Télapó már nagyon
öreg, fáradt és messziről érkezett.
Szánját a rénszarvasok húzták,
vagyis inkább röpítették, hogy
minél hamarabb odaérjen minden kisgyermekhez.

- Hát az ovi tetején! Amíg én a
csomagokat átadom nektek, a
rénszarvasok is fenn pihennek!
A kislány megnyugodott és nagy
örömmel bontogatta ki társaival
közösen a Télapótól kapott csomagokat.
Hát igen! Hová is lenne ez a világ

a sok mese és csoda nélkül, ami
mindig ott bujkál gyermekeink
szemében, csak elő kell csalogatnunk őket!
Tóthné Stefán Éva
óvodapedagógus

Karácsony az óvodában
Decembert - advent időszakátaz óvodában is a várakozás, a
készülődés, az öröm és a titokzatosság hatja át. Az adventi
koszorút közösen készítjük
a gyerekekkel, majd a gyer-
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tyagyújtásnál a közös énekléssel
egyre közelebb kerülünk a várva
várt ünnephez.
Luca napját az egyház, a fényt
jelképező szent Luca nevéhez
kötötte. A magyar néphit kétféle Lucát ismert: a jóságosat
és a boszorkányosat. Különféle
Luca-köszöntők, szokások ismertek. A lucázás, más néven
kotyolás, ismert népszokás.
Óvodánkban a Luca-Luca kit�ty-kotty kezdetű köszöntővel
kívánnak minden jót a „ház
népének” a nagycsoportosok.
Luca napkor vetjük el a karácsonyi búzát is. Naponta öntözve,
üde és szép dísze a karácsonyi
asztalnak. A naponta bontoga-

tott adventi batyucskákba rejtett
ajándékok is – köszönet a szülőknek – egyre közelebb hozzák
az ünnepet. Apró kezek szorgoskodnak mézeskalács-sütésnél.
De jó is ilyenkor torkoskodni,
kóstolgatni! Bár a forma nem a
legszebb, azért a családnak mégis ez a legkedvesebb ajándék.

ajándéka is ott lapult a fa alatt,
de az majd csak ünnepek után
került átadásra. Ebédnél ünnepi asztalt terítettünk, minden
asztalnál gyertyát gyújtottunk.

És végre elérkezett az ünnep
napja. A tornateremben hatalmas feldíszített karácsonyfa
pompázott. Vendégeink igen
hálás nézők már évek óta. Nagy
tapssal jutalmazták a csoportok
műsorait, közösen énekeltek velünk. Ezt követően minden kisgyermek ajándékot kapott, amit
haza is vihetett. A csoportok
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„De jó volt együtt!”- mondta egy
kisgyermek.
Druhapolcsik Jánosné
Marika óvó néni

Örömökben
és egészségben
gazdag új évet
kíván
a Kincsem Óvoda
minden dolgozója

SIKEREK A MEGYEI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGON
részt, ahol Gábor bácsi tanítványai ismét
szép eredményeket értek el.
Egyéni bajnokság leány:
I. helyezés: Bártfai Eszter
II. helyezés: Hibácska Kíra

December elején iskolánk legjobb asztaliteniszezői a megyei bajnokságon vettek

Fiúk:
I. helyezés: Bártfai Szabolcs
II. helyezés: Sárdi Tamás
VI. helyezés: Fekete Milán és Czimer Dániel

VIII. helyezés: Kolonics Gergő
Csapatversenyben a fiúk és a lányok is 2. helyen végeztek. Csapattagok a fiúknál:Bártfai
Szabolcs és Sárdi Tamás, lányoknál: Bártfai
Eszter és Hibácska Kíra.
Gratulálunk!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgató helyettes

ADVENTI PROGRAMOK HÉTRŐL HÉTRE
Advent időszakában számos programmal
várták a szervezők a lakosokat a Művelődési
Házba. Első alkalommal adventi koszorúkészítéssel egybekötött kézműves foglalkozás
volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt, ahol
más asztaldíszt is lehetett készíteni, de akár
gyertyát is lehetett mártani az aulában. A
kisteremben színezéssel és apró ajándékok
készítésével várták a kisebbeket. Az első
adventi gyertya meggyújtása után pedig a

színházteremben a Mobilitási Hétről már jól
ismert Fabula együttes adott jó hangulatú,
karácsonyi koncertet.

Advent második vasárnapján, pont december 6-án, szintén kézműves foglalkozással
várták a kilátogatókat, ezúttal a református egyház szervezésében. Lehetett szintén
asztaldíszt készíteni, színezni, karácsonyfadíszeket festeni, de kitömött figurákat is
készíthetett bárki, aki egy picit is tudott

varrni és persze kedve is volt hozzá. Délután
három órától, a harmadik osztályosok műsorára érkezőket karácsonyi vásárral várták a
felsősök, ahol számos saját kezűleg készített
portékát kínáltak eladásra. Volt közöttük
sütemény, dísztárgy, de karácsonyfadísz is,
valamint egy gyönyörű mézeskalácsház is
árverésre került.
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mondott, a csákvári Gospel kórus adott igazi
karácsonyi hangulatú koncertet.

A harmadik adventi hétvégén pénteki nap telt
meg a Művelődési Ház nagyterme. A százhalombattai B-Cool Dance Team szervezésében
Mikulás Gálát tartottak a helyi csoportok bemutatkozásával. A jól sikerült estéről mi is
beszélhetne jobban, mint egy kép, melyen Önök
is láthatják: a színházterem zsúfolásig megtelt!

December 20-án, aranyvasárnap, Falukarácsonyozni vártak minden érdeklődőt. Idén
első alkalommal karácsonyi kirakodóvásár is
volt igazi vásári hangulattal. Az önkormányzat által újonnan vásárolt kis faházakban
helyiek és környékbeliek árulták portékáikat. Volt ékszerész, virágboltos, kecskesajtos, mézes, faárus, füstölt árus, de persze
finom friss kemencés ételeket is lehetett
vásárolni. Ahogy minden adventi hétvégén,
így utolsó alkalommal is forralt borral és
meleg teával kedveskedtek a szervezők a
kilátogatóknak. Délután négy órakor pedig
a negyedik és ötödik osztályosok adták elő
karácsonyi műsorukat, majd a Művelődési Ház melletti téren a református egyház
közreműködésével sor került a negyedik
gyertya meggyújtására is. Rövid éneklést
és beszédet követően, melyet Tverdota-Vass
Edit Szeréna, a református egyház lelkésze

Összességében számos jól sikerült programot szerveztek falunkban az ünnepek
előtt, melyek közül többet nem titkoltan
hagyományteremtő szándékkal. Ehhez már
csak egyetlen dolog hiányzik: legyenek Önök
is partnerek ebben, látogassunk ki minél
többen egy-egy eseményre!

Csicskovics Anikó

KARÁCSONY A CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN
„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
Igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél!
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Ahogy azt mondani szokták, az est sztárvendége az Eleven Társulat volt, akik a műsort
megbeszélés alapján állították össze, kérésemre karácsonyi és sláger számokat adtak
elő 3-14 éves gyermekek számára.

(Weörös Sándor)
A karácsonyi ünnepséget a Gyermekjóléti
Szolgálat szervezte a szociálisan hátrányos
helyzetű gyermekek számára. Ötvenkét
gyermek kapott meghívót és negyvennyolcan részt is vettek a rendezvényen. Körülbelül harminc csomag gyűlt össze, melyekhez
még mi is vásároltunk, főleg a nagyobbaknak, hiszen a kicsiknek több ajándék érkezett, de kaptunk külön is játékokat, bizsukat,
plüssöket, amiket szintén be tudtunk tenni
a csomagjukba. A gyűjtésben a Művelődési
Ház munkatársai (Tósoki Erzsébet és Kovács
Réka) segítették munkánkat, valamint a
rendezvény lebonyolításában is nagy segítségemre volt Erzsike.

mi sütöttük, de nagy mennyiségű süteményt
kaptunk Südiné Baranyai Szilviától.
A költségvetési keretünk nagyon szűkös volt,
de az Adonyi Önkormányzat segített minket
egy kisebb összeggel, amiből a gyerekeknek
kiflit, virslit vásároltunk. Szabadegyháza
Község Önkormányzata anyagilag támogatta
a zenés műsorunkat. A virslit Tóth György
főzte meg nekünk, valamint teát kaptunk
mellé ajándékba. A sütemények egy részét

Nagyon köszönöm mindazoknak, akik önzetlenül segítettek abban, hogy a gyermekek
számára egy vidám, emlékezetes karácsonyi
rendezvénnyel tegyük szebbé az ünnepeket!
Köszönettel:
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
családsegítő

Szabad 1 Lap
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KARÁCSONY A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN
December 24-én, délután karácsonyi istentiszteleten vettünk részt, ahol a hittanos gyerekek ünnepi műsorát is megtekinthettük.
Először lelkésznőnk, Tverdota-Vass Edit

Szeréna hirdetett igét, majd közös éneklés
után a legkisebbek kezdték meg műsorukat.
Az óvodások rövid énekekkel készültek,
majd átadták a „színpadot” a felsősöknek,

akik Jézus születésének történetét játszották
el. Ezután az alsósok szereplése következett,
majd közös imával és ajándékozással ért
véget e áldott délután.

SZENTMISE ÉS PÁSZTORJÁTÉK A KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Szenteste napján természetesen a katolikus templomba is
ellátogattunk az éjféli misére,
vagyis szentmisére. Nálunk,
Szabadegyházán már évek óta

hagyományosan este tíz órakor
kerül erre sor. Tavaly Ottó atya,
idén pedig Boga András, kisegítő lelkipásztor tartotta, melyen - az ilyenkor legfontosabb

három elmélkedési témáról - a
világosságról, az örömről és a
szeretetről beszélt.
Másnap pedig, ahogy hagyományosan minden évben - így idén

is - karácsony első napjára a hittanos gyerekek pásztorjátékkal készültek, melyet nagy szeretettel és
izgalommal adtak elő.
Csicskovics Anikó

ÚJÉVI BOZSIKMÉRKŐZÉS SÁROSDON
Első alkalommal tartottak Sárosdon újévi
kupát, melyen a helyieken kívül részt vettek
Pusztaszabolcs, Sárbogárd, Sárszentmihály
és Szabadegyháza BOZSIK csapatai is. Sza-

badegyházáról három korcsoport képviseltette falunkat: U9, U11 és U13. Korosztályonként 6-6 csapat versengett a díjakért,
végül pedig az alábbi eredmények születtek:

az U9-esek 3. helyen, az U11-esek 4. helyen,
míg az U13-asok 5. helyen végeztek.

U9

U11

U13

Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
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KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Horváth Róbert

Smicsek Míra

Pálesz Zoárd István

Dienes Ádám

2015.12.08.

2015.12.15.

2015.12.21.

2015.12.29.

József Attila u. 46.

Géza utca 7.

Fő utca 37.

József Attila u. 34.

Községünkben 24 baba született 2015-ben! Gratulálunk minden családnak!

ÚJABB SIKER A VADON NŐTT
GYÖNGYVIRÁG DALKÖR ÉLETÉBEN
A májusi, Nagyvenyimi Pünkösdi Dalkörtalálkozó után - ahol a zsűri különdíját kaptuk
- terveztük, hogy megmérettetjük magunkat
nagyobb versenyben is. Erre kitűnő alkalomnak tartottuk a meghirdetett V. Népek
Tánca - Népek Zenéje Fesztivál országos
vetélkedőt. A Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör - egy területi válogató után, melyet
Veszprémben tartottak - továbbjutott és így
meghívást nyert a középdöntőbe, melyet
Gyulán rendeztek meg november hónapban.
A Dalkör az előadott betyárdalokkal nagy
sikert aratott, így a zsűri döntése alapján
bekerült a Fesztivál Döntőjébe, melyet Harkányban tartottak. A versenyt Harkány város polgármestere nyitotta meg. Dalkörünk
azon kevesek közé tartozott a csoportok közül, akiket elkísért falunk polgármestere is.
A 99 előadó vagy csoport, két napon keresztül mutatta be tudását a népes közönségnek.

Mi már az elején, hatodikként léptünk fel
a Harkányi Művelődési Otthonban. Az általunk bemutatott katonadalok elnyerték
a közönség, de legfőképp a zsűri tetszését,
amit ARANY fokozatú minősítéssel jutalmaztak. A rendezők gratuláltak a fesztivál
döntőjén elért szép eredményhez, további
sikereket kívántak. Kis csapatunk meghatódva, szinte mámoros hangulatban tért
haza, tarsolyunkban az országos döntő
oklevelével. Az eltelt több mint 6 év kitartó, lelkes, szorgalmas munkája meghozta
eredményét. A minősítés, a szakemberek
értékelése, további lendületet adott a tagoknak, hogy a jövőben új lendülettel, tervekkel
folytassuk a hagyomány őrzését.
Kodály Zoltán gondolatait idézem nemzeti
kincsünkről, a magyar népdalról, melyet mi
is magunkénak vallunk:

„A magyar zenét nem mi találtuk ki. Meg
van az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni
akarjuk a régi kincset, és ha olykor megadatik
nekünk, gyarapítani. A magyar népdal nem
pusztán a falusi élet visszhangja, hanem az
egész magyar lélek tükre.”
A Dalkör tagjai köszönik a Polgármester
Asszony támogatását.
Zétényi Margit a Dalkör vezetője

Szabad 1 Lap
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SIKEREK A B-COOL DANCE TEAM ÉLETÉBEN
A szabadegyházai B-Cool Dance Team hiphop csoportja, a Black Angels tánccsapat
mozgalmas decemberi hónapot tudhat maga
mögött. December 4-én a százhalombattai
Barátság Házban lépett fel a B-Cool Dance
Team év végi gáláján. Rendkívüli élmény volt
ilyen jól megszervezett eseményen részt venni. Rengeteg táncos mutathatta meg tudását
a színpadon. Az egyesület táncosain kívül,
más egyesületekből is léptek fel táncosok
és így állt össze, egy 2 órás műsor, amiben
több mint 150 táncos vett részt.
Az ezt követő szombaton, december 5-én a
csapat II. Megaforce Dance Cup keretein belül mérethette meg magát Pápán. A versenyt
5 fős zsűri értékelte, közülük Jahmai Jones,
vele sikerült is egy képet készíteni. Jahmai
Jones Londonban született. 10 éves táncos
karrierje során sok nemzetközi versenyen es
színpadon lépett már fel. Angliát képviselte
a Las Vegas-i Világbajnokságon. De nemcsak, mint táncos reprezentálja a HIP HOP
kultúrát, hanem nemzetközileg elismert Dj
is. Játszott már a RedBull Bc One UK, IBE,
R16 UK versenyein is.

A december hónap igen mozgalmas egyesületi és tánccsapati szinten is. December 5-én
az egyesületnek párhuzamosan több fellépése volt. Meghívást kaptunk Velencére, ahol
rászoruló családoknak rendeztek fellépést.
Sajnos a verseny miatt nem tudtunk részt
venni, de egy gyűjtés keretein belül tudtunk
küldeni a gyermekeknek egy kis csomagot.
A gyűjtésben nemcsak mi vettünk részt,
hanem az egész egyesület és így tudtunk
szebbé tenni néhány gyermek karácsonyát.
A szabadegyházai táncosok következő eseménye az I. Mikulás Gála volt, a szabadegyházai Művelődési Házban, ahol a felnőtt
hip-hop csoporton kívül a szeptemberben
indult Akrobatikus Rock & Roll táncosai is
felléptek. A gálát december 11-én tartottuk,
a B-Cool Dance Team szabadegyházai önálló
régiója szervezésében, de köszönetünket
fejezzük ki a további támogatásért a helyi
Önkormányzatnak és a Művelődési Háznak.
Nagy örömünkre rengetegen jöttek el, így
megtelt az egész színházterem. Fellépők
közt szerepeltek a helyi balettosok, a helyi
néptáncosok, a Zafirah/Salimah/Noya/Ameerah hastánccsoportok, a helyi színjátszó
szakkörösök, a Seelah hastánccsoport, és
végül, de nem utolsósorban a B-Cool Dance

Team szabadegyházai régiója, a Black Angels és a szeptemberben indult Akrobatikus
Rock’n’Roll tánccsapat, valamint a B-Cool
Dance Team százhalombattai régiója. Az est
utolsó fellépője Rekop György humorista
volt, aki egy nagyszerű műsorral nevettetett
meg mindannyiunkat.
A Mikulás Gálát hagyományosan szeretnénk
minden évben megszervezni. Köszönjük a
részvételt, és reméljük, mindenki jól érezte
magát!
2015. szeptember elején indult az Akrobatikus Rock’n’Roll oktatás Szabadegyházán
a Művelődési Házban. A rockyn kívül a
táncosok még két műfajt elsajátítanak: a
hip-hop-ot és a show táncot is beleértve. A
három stílus egy helyen elvének köszönhetően, a táncosok igen nagy mozgáskultúrát
sajátítanak el, viszonylag rövid idő alatt. A
fellépések és versenyek pedig megszínesítik
az táncot.
Aki szereti a zenét a mozgást vagy csak szeretné kipróbálni magát, várjuk sok szeretettel a Művelődési Házban hétfőn, szerdán és
pénteken 16:00 órakor!
Szaniszló Roberta

Szabad 1 Lap
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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
18:00-19:00	Step aerobic

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett
18:00-20:00	Kempo

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

Csütörtök:
Szombat:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
14:0016:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

Jóga

KÉPES BESZÁMOLÓ GRAZBÓL
Hosszabb kihagyás után újra
buszos kirándulást szervezett
a falu. Ezúttal – szinte napra

pontosan az első, bécsi út után
egy évvel – Grazba, az adventi
vásárra. A programon körülbe-

lül 80-an vettünk részt, így két
busszal vágtunk neki a hosszú
útnak, de megérte. Szavak he-

lyett pedig beszéljenek most a
képek!

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
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
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@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
2016. január 23-24.
Dr. Bögyös Gábor
Nagylók, Ady Endre u. 1
06 30/81-61-374
2016. január 30-31.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a
06 20/35-57-213

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/222-776
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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Szabadegyháza Község
Polgármestere

MEGHÍVÓ
Szabadegyháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 15-én, hétfőn 17.30 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
Helyszíne: Művelődési Ház (Szabadság tér 18.)
Napirend:
1./ A 2015. évben megvalósított feladatok végrehajtásának értékelése
Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester
2./ A 2016. évre tervezett feladatok ismertetése, megtárgyalása
Előadó: Egriné Ambrus Andrea polgármester

Szabadegyháza, 2016. január 11.
Tisztelettel:
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

