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2017. március Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VII. évfolyam

"Aztán, hogy köztetek megálltam,
bennetek magamra találtam.
most rátalálhattok ti bennem
arra, miért útnak eredtem."

Meghívó
Szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját

Ez itt az én falum
című
kiállítás megnyitójára.
A kiállításon Szabadegyházához kötődő alkotóművészek,
amatőr alkotók és gyűjtők munkái és gyűjteményei láthatóak.

Időpont: 2017. március 11. szombat 16.00 óra
Helyszín: Nagy László Művelődési Ház
Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

A kiállítást megnyitja:
Pintér Lajos
a Pentelei Kézműves Egyesület elnöke

Közreműködik:
Egriné Ambrus Andrea polgármester
Druhapolcsik János Dávid

Koncertet ad:

Török-Zselenszky Tamás
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
2017 első testületi ülésén a képviselők
számos napirendi pontot megtárgyaltak.
Ezek többsége minden év elején visszatérő
téma.
1.napirendi pont: A 2017. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
A képviselő-testület minden évben rendeletet alkot a költségvetés elfogadásáig terjedő
időszakra. Az átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletben felhatalmazza
a polgármestert, hogy az önkormányzatot
megillető bevételeket folytatólagosan beszedje, illetve az önkormányzat kötelező,
valamint önként vállalt feladatainak végrehajtása során a képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően a jelentkező
kiadásokat fedezze.
2. napirendi pont: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Az Alapító Okiratot a kormányzati funkciók
változása miatt kell módosítani. A Kincstár
javaslata szerint új alapító okiratot kell készíteni, a Kincstár által megadott formák
szerint.
3. napirendi pont: A Művelődési Ház Alapító Okiratának módosítása
A Művelődési Ház Alapító Okiratát ugyancsak a kormányzati funkciók változása miatt
kell módosítani, valamint Nagy László nevet
hivatalosan is át kell vezetni a művelődési
ház alapító okiratán.
4. napirendi pont: A Művelődési Ház
2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló és a 2017. évi munkaterv elfogadása
Az írásos előterjesztéshez a Művelődési Ház
vezetője, Tósoki Erzsébet kiegészítésként
elmondta, nagyon fontos, hogy megbízható
kollégákkal dolgozzon együtt. Igyekeznek
az idén is olyan programokat szervezni,
amelyek minél több lakost vonzanak a rendezvényekre.
Egriné Ambrus Andrea polgármester elmondta, hogy a Művelődési Házban az
IKSZT ötéves kötelezettség tavaly novemberben lejárt. Idén is pályázott az önkormányzat a kulturális közfoglalkoztatásra,
reméljük, hogy március elejétől ismét lesz
lehetőségünk legalább egy fő foglalkoztatására. A könyvtárat viszont a jelenlegi
állománnyal oldjuk meg, így nemcsak napi
1-2 órában, hanem hosszabb időtartamban,
nemcsak este, hanem napközben is és hétvégén is látogatható lesz a könyvtár.

Főállású takarítót az idei évben nem alkalmazunk, miután a közfoglalkoztatottakkal
oldjuk meg az intézmények takarítási feladatait (mint ahogy az orvosi rendelőben is).
A rendszergazda az informatikai feladatok
mellett a műsorszerkesztésben is részt kell
vegyen, hogy ha a jelenlegi szerkesztőnek
bármilyen váratlan esemény közbejön (pl.
betegség), akkor más is el tudja látni ezt a
munkát. Egyelőre még ebben a formában
működik a helyi média, aztán később meglátjuk, szükség lesz-e egyéb átszervezésre.
Az idei évi tervben szereplő kéréseket, felújítási, beszerzési igényeket a költségvetésben
igyekszünk figyelembe venni.
Szeretnénk, ha a művelődési ház ne csak
hétköznap és délutánonként, hanem egész
nap és hétvégén is rendelkezésre álljon.
Miután négyen vannak, sőt a kulturális
közfoglalkoztatottal öten, be lehet osztani,
hogy minden napszakban, reggeltől estig és
hétvégén is nyitva legyen a művelődési ház.
A nagyobb rendezvényeken mindenképpen
olyan programokat is meg kell valósítani,
ami nemcsak szolgáltatások megvásárlását jelenti, hanem a helyi lakosokat is be
kellene vonni, hogy aktívan vegyenek rész
a programokon. Pl. évek óta van jelzés arra,
hogy lehetne akár főzőversenyt is szervezni.
Más településeken működik, igen nagy sikerrel. (Megjegyzés: Ezt az észrevételt már
az áprilisi programba beiktatták a szervezők, a táncnapon főzőversenyt szervezünk,
népszerű humorista közreműködésével.)
A Kézműves Ház idővel átkerül a Művelődési Ház pincéjébe, miután bölcsődét kell
kialakítania az önkormányzatnak, erre a
Kézműves Ház lenne a legalkalmasabb, az
óvoda mellett.
A testület a Művelődési Ház tavalyi évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta,
az idei évi munkatervben szereplő tételeket
igyekszik beépíteni a költségvetésbe. A Művelődési Ház 2017. évi programjairól külön
felhívásban tájékoztatjuk a lakosokat.
5. napirendi pont: Háziorvosi álláshelyre
pályázat kiírása
Köztudomású, hogy településünkön tavaly
augusztus 31-éig volt állandó háziorvos, ő
szeptembertől nem vállalta a munkát, holott
szerződés kötötte, hogy öt évig az önkormányzat alkalmazásában áll. Így pályázatot
kellett kiírni a háziorvosi álláshelyre. Változatlan feltételekkel írnánk ki a pályázatot,

legalább március végi határidővel.
6. napirendi pont: A polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása
Az Országgyűlés módosította az önkormányzati törvényt, miszerint a polgármesterek illetményét az államtitkár illetményéhez
viszonyítva kell megállapítani. Korábban a
helyettes államtitkár illetményéhez kellett
viszonyítani. 2015 végéig volt lehetősége a
képviselő-testületnek, hogy a polgármester
illetményét 30%-kal eltérítse, ez Szabadegyháza esetében is megvalósult. 2016-tól már
ezt az eltérítési lehetőséget is hatályon kívül helyezték. Tavaly év végén viszont módosították a törvényt, így - bár eltérítésre
nincs lehetőség - a polgármester illetményét
548.400,- Ft-ban kell megállapítani. Ennek
megfelelően, miután a költségtérítés az illetmény 15%-a, a költségtérítés összegét is
módosítani kell, ami 82.260,- Ft. A képviselő-testület - miután a törvényi szabályozástól
nem térhet el - az előterjesztésben szereplő
összegben döntött a polgármester béréről és
költségtérítéséről.
7. napirendi pont: A polgármester szabadságának megállapítása és 2017. évi
szabadságterve
Ugyancsak minden év elején kell dönteni a
polgármester szabadságolási tervéről. A tárgyévi szabadság a pótszabadsággal együtt 41
nap, és az előző évben ki nem vett napokat
- ami 19 nap - a tárgyévi szabadsághoz hozzá
kell adni. Így összesen 2017. évben 60 nap a
polgármester szabadsága. Az előterjesztés
mellékletét képezi egy táblázat a szabadság
tervezett ütemezéséről. Ez szó szerint tervezet, hogy hogy teljesül, az majd kiderül.
8. napirendi pont: A képviselő-testület
2017. évi munkatervének elfogadása
A képviselő-testületnek minden év elején
el kell fogadnia a tárgyévi munkatervét.
Ez természetesen csak az előre tervezhető
napirendi pontokat tartalmazza. A munkatervben ki kell emelni, hogy a törvényben
meghatározott évi egyszeri közmeghallgatást november vagy december hónapra tervezi a testület. Így a lakosság által
megfogalmazott javaslatok, ötletek jobban
beépíthetők a következő évi költségvetésbe, mintha februárban kész tények elé állítanánk a lakosságot, a szinte 100%-ban
kész költségvetéssel. A közmeghallgatást
a törvény aszerint szabályozza, hogy egy
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évben egyszer kell közmeghallgatást tartani,
ennek a törvényi kötelezettségnek eleget
tesz a testület. A tavalyi évi költségvetésről
szóló tájékoztatót a zárszámadáskor, az idei
évi költségvetés tervezetét pedig részletesen
ebben a lapszámban, az elfogadott költségvetési rendeletet a következő lapszámban
láthatják a lakosok.
9. napirendi pont: Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötendő üzemeltetési megállapodás elfogadása
Ez is minden évben felmerül, évente kötjük
meg a szerződést a Vízi Társulattal.
10. napirendi pont: A 2017. évi köztisztviselői teljesítménykövetelmények meghatározása
A képviselő-testületnek minden évben el
kell fogadnia az adott évi köztisztviselői
teljesítménykövetelményeket. Ez az alapja a minősítésnek és az esetleges jutalmak
kifizetésének is.
11. napirendi pont: Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület vissza nem térítendő
támogatásának ügye
Az önkormányzat tagja ennek az egyesületnek. A működéshez kérnek támogatást.
12. napirendi pont: Bejelentések
Egriné Ambrus Andrea polgármester: A bejelentések között az alábbiakról tájékoztatom
a testület tagjait.
Két törvényességi javaslatot terjesztek a képviselő-testület elé.
Az egyik a zárszámadási rendelettel kapcsolatban érkezett, még 2016 márciusában.
Ez a javaslat azon az informatikai rendszeren keresztül érkezik, amin keresztül a
Kormányhivatal törvényességi főosztálya
tartja a kapcsolatot a jegyzőkkel. Valószínű,
hogy a zárszámadási rendelet a javaslatban
foglaltak figyelembevételével készült el, hiszen a rendeletre nem érkezett törvényességi
észrevétel, de a kormányhivatal felé nem érkezett jelzés, hogy megtárgyalta-e a testület
a javaslatot. Most ezt kellene pótolni. Most
csak olyan döntést tud hozni a testület, hogy
a javaslatban foglaltakat figyelembe veszi
a 2016. évi zárszámadási rendelet megalkotásánál.
A másik javaslat pedig az egészségügyi
alapellátás körzeteiről szóló rendelettel
kapcsolatban érkezett. Ez tavaly novemberi észrevétel. Ebben is hasonló tartalmú
döntést hozhatunk, hogy a vonatkozó rendelet módosításánál figyelembe vesszük a

szakmai segédanyagban foglalt ajánlásokat.
Tavaly nyáron egyébként a testület rendeletet
alkotott e tárgyban, de utána módosították a
törvényt, aminek a változását át kell vezetni
a helyi rendeletünkön.
Iskolai megállapodások módosítása
A helyi általános iskola igazgatója kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a
képviselő-testület kezdeményezze a közoktatási társulási megállapodás megszüntetését Sárosddal és Seregélyessel. A következő
ülésen - a jogászi szakvélemény megérkezése
után - visszatérünk a kérdésre.
A februári képviselő-testületi ülések fő
témája a 2017 évi költségvetés volt.
A 2017. évi költségvetés beterjesztése határidőben, február 15-éig megtörtént. A
képviselőket Borza András pénzügyi vezető részletesen tájékoztatta a költségvetési
számok alakulásáról.
A költségvetést össz-önkormányzati szinten fogadja el a testület. A költségvetési
főösszegünk ebben a költségvetési évben
1.252.370.000 Ft lesz. Ezen belül minden önállóan működő intézménynek (Polgármesteri Hivatal, Óvoda, Művelődési Ház) saját
költségvetést kell készítenie, és ez beépül az
önkormányzat költségvetésébe.
A rendelet 1. melléklete összegezve tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. Ös�szességében 757 millió forint működési
bevétellel számol az önkormányzat, ebből
700 millió forint iparűzési adó, 35 millió
forint építményadó, 4 millió forint gépjárműadó. A befizetett gépjárműadónak ez
csak 40%-a, a 60%-át az államnak át kell
utalnunk. A többi működési bevétel földek,
lakások bérbeadásából, étkeztetési térítési
díjakból adódik.
A központi költségvetéstől elvileg 109 millió
forint támogatás járna az önkormányzatnak,
normatív támogatás címén. Az egészségügyi
ellátásra 23 millió forint OEP-finanszírozást
kapnánk, a közfoglalkoztatásra 24 millió
forint járna. Számolunk még a korábban
nyújtott munkáltatói és lakáscélú kölcsönök
visszatérülésével, valamint az ASP pályázaton nyert közel 6 millió forinttal. Emellett a
bevételi oldalt növeli a 329 millió forintos
pénzmaradvány. Így áll össze az 1 milliárd
252 milliós bevételi főösszeg.
Kiadási oldalon az intézmények finanszírozására 231 millió forintot tervez az önkormányzat, ezen belül a Hivatal működésére
72 millió, az Óvoda működésére 95 millió,
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a Művelődési Ház működésére 64 millió
forintot. A szűk értelemben vett önkormányzati feladatok ellátására 615 millió forintot
tervezünk. Ennek megoszlása a következő: 10 millió forint települési támogatások
(segélyek), köztemetés 1 millió forint, egyéb
dologi kiadások (pl. gyepmester, biztosítások
stb.) 18 millió forint. Közutak üzemeltetésére 10 millió forintot, temetőfenntartásra
850 ezer forintot, közvilágításra 8,7 millió
forintot tervezünk, a kulcsi orvosi ügyelethez 2 millió forinttal járulunk hozzá.
A védőnői szolgálat 11,3 millió forintba kerül, az ösztöndíj-támogatás 1,8 millió forint,
a közmunka-program 25 millió forint, háziorvosi ellátás 24 millió forint, gyermekorvosi
ellátás 2,9 millió forint, fogorvos 11,8 millió
forint, a Szabad 1 Lap megjelentetése 1,4
millió forint. A települési szemétszállítás
éves szinten 4,8 millió forint, ebben nincsenek benne az intézményi szemétszállítási
díjak, viszont itt jelenik meg pl. a temetői
konténerek szállítási költsége.
A lakásépítési és energetikai korszerűsítési
támogatásokra 14,4 millió forintot irányoztunk elő. Itt kell megjegyezni, hogy a vonatkozó rendeletet módosítja a testület, bővíti
a támogatási jogcímeket. Erről részletesen
a következő lapszámban, a rendelet elfogadását követően írunk.
Az idei évtől új kiadási jogcímként jelenik
meg a szolidaritási hozzájárulás bevezetése,
amiről már több alkalommal is szó volt.
Ennek összege 243 millió 243 ezer forint,
ennyivel „rövidíti meg” Szabadegyházát a
törvényi rendelkezés. Említettem korábban,
hogy 109 millió forint támogatás járna az
önkormányzatnak. Miután az államkincstár
nettósítja a bevételeket és a kiadásokat, ez
úgy jelenik meg, hogy az egyébként a településnek járó támogatást sem fizeti ki, a fölötte
lévő összeget pedig leemeli a számlánkról,
tehát a támogatás-elvonás és a befizetés ös�szege együtt 243 millió forint.
A gyermekétkeztetésre éves szinten 28,8
millió forintot tervezünk. A Szociális Intézményfenntartó Társulásnak 14,5 millió forintot utalunk át 2017-ben. Nem a társulásnak
utaljuk, de a szabadegyházi iroda működésével kapcsolatban felmerülő rezsiköltségeket is mi fizetjük, ennek összege 400 ezer
forint. A választott tisztségviselők személyi
juttatásai és járulékai összességében 16,5
millió forintot tesznek ki. A testvér-települési
kapcsolatokra és reprezentációs kiadásokra
összességében 23,9 millió forintot tervez az
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önkormányzat. Azt tudni kell, hogy az ilyen
jogcímen pl. a testvér-települési kapcsolatokra kifizetendő összegek személyi juttatásnak
minősülnek, tehát a 15 millió forintos ös�szeget közel 4 millió forintos járulékfizetési
kötelezettség terheli. Emellett ezen a soron 5
millió forintot terveztünk dologi kiadásokra.
Egyesületek, civil szervezetek támogatására
17 millió forintos keretösszeget terveztünk
be. Az általános iskola támogatására 5,8
millió forint támogatási előirányzat szerepel, miután az iskola vezetése már jelezte
támogatási igényét az ökoiskola címnek való
megfeleléshez és egyéb programok lebonyolításához.
A felújítási, beruházási kiadások között 69
millió forintot terveztünk be az István utca
felújítására (árok, járda, vízelvezetés), valamint 19 millió forintot a napelemes fejlesztésre. Ezekre a beruházásokra már a tavalyi
évben rendelkezésünkre állt a pályázati pénz,
ez 100%-os támogatottságú. Az önkormányzati ingatlanokon nem tervezünk nagyobb

felújítást (az orvosi lakás felújításának költségeit közmunkások bevonásával jelentősen
csökkenteni tudjuk), biztonsági tartalékként
8 millió forintot tartalékolunk kisebb javításokra, karbantartásokra. Gépek, eszközök
beszerzésére 15 millió forintot terveztünk.
A kiadási oldalon jelentős összegű, 291
millió forint tartalékkal kell számolnunk,
miután ismerve a kormányzati törekvéseket, feltehetően a szolidaritási hozzájárulás
mértéke a jövő évben sem csökken, sőt! Az
idei évi 243 millióhoz képest várható a még
nagyobb összegű elvonás. Miután a május
végi adóbevallások alapján tudunk biztosat
az idei évi bevételekről, az első félévben csak
a pályázati pénzből megvalósítandó és a
legfontosabb fejlesztéseket hajtjuk végre, az
óvatos gazdálkodás jegyében. Szabadegyháza szerencsés helyzetben van, mivel az
iparűzési adó lehetőségeinek kihasználásával és az építményadó bevezetésével még
kompenzálni tudta az állam általi elvonást,
úgy, hogy a lakosságot nem terheli egyik
adónem sem.

A korábbi évek költségvetési számaival ös�szevetve néhol úgy tűnhet, hogy túl kicsik
vagy túl nagyok az összegek. A pénzügyes
kollégák az elmúlt hónapokban azon dolgoztak, hogy áttekinthetőbb, átláthatóbb költségvetési szerkezetet állítsanak össze, mind
a települési döntéshozók, mind a lakosok
számára. A korábbi évek „ömlesztett”, sok
tekintetben egy tételen szereplő bevételeit,
kiadásait szétbontották, hogy minél aprólékosabb, részletesebb megbontás legyen.
Így ha az érintettek a pénzügyi csoporttól
információt kérnek egy-egy előirányzat alakulásáról, pár perc alatt, néhány gombnyomással rendelkezésre áll az adat.
A költségvetési rendelet - elfogadását követően - a honlapon és a hivatalban teljes
terjedelmében megtalálható.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

LAKOSSÁGI FÓRUM A 62-ES ÚT SZABADEGYHÁZAI ELKERÜLŐ SZAKASZÁRÓL
A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a kivitelező Szabadegyháza
2016 Konzorcium (Soltút Kft. és S-Útvonal
Zrt.) lakossági fórumot tartott a 62. számú
főút Szabadegyháza-Ipartelep elkerülő út
kivitelezésének megkezdése kapcsán.
Széphegyi Balázs a NIF Zrt. projektvezetője
ismertette a beruházás lényegét: Elmondta,
hogy közel tíz éve, 2007-től vezeti a projektet. A kezdeti terveket még a Magyar Közút
tervezőcsapata készítette. A projekt célja a
meglévő szintbeli vasúti átjáró külön szintű
keresztezésének kialakítása. Az útszakasz
megépítésével a régi nyomvonal helyett új
nyomvonalon és egy új építésű vasúti felüljárón közlekedhetnek majd a gépjárművek, a
település tehermentesül az átmenő forgalom
légszennyezése és zaja alól. A beruházás
keretében új vasút feletti felüljáró épül (100
méter), amivel a jelenlegi szintbeni átjárónál
történő várakozás megszűnik. A Hungrana
Zrt. beszállítással érintett útszakasza az új
nyomvonalról közvetlenül a 62. sz. úti körforgalomba csatlakozik be, ezáltal is tovább
csökkentve a gépjárműforgalmat.
Ingatlanszerzési problémák miatt nem tudták időben megszerezni az engedélyeket,
így a beruházás megvalósítása átcsúszott a
2014-2020. közti időszakra. Kiemelt állami
beruházás, mintegy 3 km hosszúságban újítják meg a 62-es számú főutat, így a teljes

62-es számú főút elkerülőkkel és 11,5 tonnás
burkolat-megerősítéssel megújulhat.
A térképen látható, hogy Székesfehérvár felől
közeledve az adonyi elágazás után indul az
elkerülő szakasz, ami a jelenlegi vasúti átjáró és a vasútállomás között egy ötpilléres,
legmagasabb pontján 10 méter magas, 100
méter hosszú felüljáróban folytatódik.
A 62-es útról a települést mindkét irányból
a Székesfehérvár felőli oldalon lehet megközelíteni (vagy az első bejárónál, a kastély
felől), vagy az elkerülő kezdeti szakaszán,
ami rávezet a vasútállomás felé vezető útra
(trafóház felől).
A település a déli mezőgazdasági úton, a
szárító felől is megközelíthető, a projektben
azonban a szárító felé csak Székesfehérvár
felől lehet lekanyarodni, Dunaújváros felől
nem.
A lakótelepet az autóbuszok Dunaújváros
felől a vastaghalompusztai lejárónál jobbra,
illetve Székesfehérvár felől a felüljáró után
a körforgó felé, a jelenlegi 62-esen tudják
megközelíteni. A buszforgalom tehát a jelenlegi nyomvonalon és a lakótelep melletti
kiszélesített, felújított úton fog haladni.
Miután a projekt és az önkormányzat által
2007-ben elfogadott megállapodás is számos aggályt vet fel a település megközelíthetőségével és a biztonságos közlekedéssel

kapcsolatban, így a munkaterület-átadáshoz
az önkormányzat részéről számos feltétel kikötésével járultunk hozzá. Így többek között:
- Biztosítani kell a jelenlegi vasúti átjárón a
gyalogos, kerékpáros, valamint a személyautó- és autóbusz-közlekedést. Az átjáró lezárásával a távolsági autóbuszok szinte biztosan
kikerülnék a települést és a lakótelepet is,
miután sem a vasútállomás bejárójánál, sem
a lakótelepen nem állnának meg. A helyközi
járatok útvonala is bizonytalan lenne, hiszen
akár a Szabadegyháza-Székesfehérvár, akár
a Székesfehérvár-Dunaújváros viszonylatban
közlekedő autóbuszoknak csak a jelentősen
hosszabb és nagyobb forgalmú elkerülőre felhajtással tudnák elérni a lakótelepet.
Haladéktalanul egyeztetést kezdünk a közlekedési társaság (KNYKK) illetékeseivel,
hogy a település közlekedési helyzetét ne
nehezítsék a járatok ilyen módon történő
ritkításával. (Úgy tudjuk, a szegedi járat pl.
be se megy azokra a településekre, ahol már
elkészült az elkerülő út.)
- Amennyiben a jelenlegi vasúti átjáró megmarad, intézkedéseket kell tenni arra, hogy a
Hungranába érkező kamionok ne rövidítsék
le az útvonalat a felüljáró kikerülésével. Erre
megoldást jelenthet pl. a HUGO rendszerből
az útvonal kivétele, illetve térfigyelő kamerák
kihelyezése, amellyel a szabálytalankodók

Szabad 1 Lap
rákényszeríthetők a felüljáró használatára.
- A vastaghalompusztai keresztezéstől az
elkerülőn végig ki lesznek tiltva a lassú járművek (pl. traktorok), így kérdéses, hogy a
szárítót hogyan tudják megközelíteni, illetve
a szárítóból hogyan haladnak Székesfehérvár felé.
- A vastaghalompusztai keresztezésnél közlekedésbiztonsági aggályokat vet fel az, hogy az
elkerülő út ível, belátható lesz-e az út mindkét irányban, illetve az autók észreveszik-e a
keresztirányban közlekedő kerékpárosokat?
- Egy 2007-es háromoldalú megállapodás
értelmében (önkormányzat, Magyar Közút,
NIF Zrt.) a 62-es út jelenlegi szakasza teljes
egészében, valamint az elkerülőre vezető
utak (lakótelep melletti 6 méter széles út,
valamint az elkerülőtől a körforgóig vezető

125 méteres szakasz) önkormányzati tulajdonba kerülne. Az újonnan megépített két
útszakasz állagával feltehetően egy ideig
nem is lesz probléma, azonban a jelenlegi
kb. 3 km-es szakasz igencsak hagy kívánnivalót maga után. A projekt nem terjed ki
ennek a szakasznak a felújítására. A 2007-es
megállapodás aláírása óta az út állapota rohamosan romlott, ilyen állapotban, felújítás
nélkül az önkormányzat kizártnak tartja,
hogy átveszi az utat. Különös tekintettel arra,
hogy az elkerülő út építése és a jelenlegi
62-es nyomvonal is jelentős mértékben a
Hungrana Kft.-t szolgálja ki.
Az önkormányzat vezetése a közeljövőben
egyeztetéseket folytat az érintett hatóságokkal (NIF Zrt., Magyar Közút, KNYKK), hogy
olyan módon valósuljon meg a beruházás,
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hogy az a szabadegyházi lakosok érdekét is
szolgálja. Nem fogunk hozzájárulni a műszaki átadáshoz, amennyiben nem látjuk
garantáltnak a község és az ipartelep közötti biztonságos gyalogos, kerékpáros és
gépjármű-közlekedést, valamint nem érheti
hátrány a lakosokat a helyközi és távolsági
autóbusz-közlekedésben sem.
Kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeket,
panaszokat munkaidőben (munkanapokon,
8–16 óra között) személyesen a Szabadegyháza 2016 Konzorcium helyszíni irodájában
(Szabadegyháza, István utca 3., tetőtér 2.),
valamint a szabadegyhaza@soltut.hu email
címre várják.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

A KINCSEM ÓVODA HÍREI
„A tehetség természeti kincs.
Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes
módon kifejlődik. Szükség van
a megóvására, gondozására.”
(Gyarmathy Éva)

Óvodánk varázslatos birodalmában az új
év első heteit a népi kismesterségekkel való
ismerkedés tette színesebbé. A legtöbb gyermekben él az alkotás iránti belső vágy, hogy
valamit létrehozhasson, így megismertettük
velük a szövés, fonás, hímzés, batikolás és
legfőképp az agyagozás technikáját. Az agyag
a föld azon ajándéka, melyet az ember már
ősidők óta használ. A gyermekek nagyon
szívesen alkotnak agyagból, gyúrják, gyömöszölik, míg kezeik alatt formálhatóvá
nem válik, majd szárnyalhat fantáziájuk,
kreativitásuk, mely újabb és újabb alkotásokat eredményez. Ez idő alatt célunk volt

a tehetségcsíra felfedezése a gyermekekben.
Kimagaslóan teljesítő, kreatív és motivált
gyermekek részvételével, tehetséggondozás
keretein belül, heti egy alkalommal, fazekasműhelyt indítottunk. Ehhez Szabadegyházán
a Kézműves házban minden szükséges eszköz megtalálható. A műhely vezetői: Franta
Dezső képzőművész-restaurátor és Tóthné
Stefán Éva óvodapedagógus. Céljuk a programba résztvevő gyermekek tehetségének
kibontakoztatása. Az elkészült alkotásokat
a VI. Cukorfalat Fesztiválon állítjuk ki.
„Hó a karom, hó a fejem,
hóból van a lábam, kezem.
Orrom répa, szemem szén,
mondd meg, hogy ki vagyok én?”

Nagy sikert aratott óvodásaink körében a
Hóember projekt (Hóemberek világnapja:
január 18.). Mindhárom csoportunkban egy

teljes héten keresztül a hóemberekkel foglalkoztunk. Rajzoltunk, festettünk, vágtunk,
ragasztottunk, szebbnél szebb meséket hallgattunk. Az elkészült hóemberek az óvoda
folyosóján megrendezett kiállításon mutathatták meg magukat a nagyközönségnek.
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Lévay Erzsébet - Farsang napján
Farsang napja eljött már,
kezdődik a jelmezbál,
zeneszóra vígan lép,
ring a tarka báli nép.
Nagy mulatság van itt ma,
ezerféle maskara,
perdül-fordul, integet,
búcsúztatja a telet.

tató időszak. Óvodánkban mozgalmasan
teltek ezek a hetek.
Beszélgettünk a farsangi régi szokásokról,
feldíszítettük a csoportszobákat saját kezűleg készített álarcokkal, szemüvegekkel,
énekeltünk, táncoltunk, verseltünk.
A farsangi mulatságra február 17-én került
sor. Ezen a napon a gyermekek izgatottan
érkeztek az óvodába, várva arra, hogy felölthessék a kedvükre való maskarát. Egytől
egyig jelmezbe öltöztek. Itt volt velünk Elza
hercegnő, Pókember, Bárányka, Oroszlán és
még sokan mások is. Ezúton is szeretnénk
megköszönni a szülők együttműködését.
Mókás játékokkal telt farsangi délelőttünk:
seprűtánc, tányérkereső, szörpivó verseny,
székfoglaló, szoborjáték stb. De nem maradhatott el a zene és a tánc sem.
a javaslataikat.

Az óvoda dolgozói egy kis meglepetéssel
készültek a gyermekeknek. Előadtuk Marék
Veronika- Zsákbakukta című történetét,
melynek végén mindenkinek finom fánkkal
kedveskedtünk, majd elfogyasztásuk után
folytatódott a délig tartó mulatozás.
Bízzunk benne - ahogy az idő is mutatja , hogy sikerült elűznünk a telet, a rossz időt
és várjuk a TAVASZT!
Borbély-Györffy Brigitta
óvodapedagógus

„Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!”

A gyermekek egyik nagy kedvence, a farsang
is elérkezett. A farsang a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúz-

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
PET palack gyűjtés
Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos
a környezettudatosság, és igyekszünk gyermekeinket, tanulóinkat is ilyen szemléletre
nevelni. Ennek jegyében megkezdtük az iskolában a PET palackok szelektív gyűjtését.
Kérjük, hogy Önök is gyűjtsék szelektíven,
hiszen egy-egy ilyen palack lebomlási ideje kb. 500 év, újrahasznosítva viszont jól
feldolgozható. A gyerekek elhozhatják az
iskolába az otthon gyűjtött palackokat, mi
gondoskodunk az összegyűjtött műanyag
elszállításáról. Köszönjük a község önkormányzatának a kukákat. Ezekbe bárki
bármikor beleteheti a szelektíven gyűjtött
PET palackokat.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

Sakk Diákolimpia
Január 24-én Székesfehérváron rendezték
meg a megyei sakk diákolimpia döntőjét.
Egyéniben az iskolából hét tanuló indult:
Sztupa Rafael, Bolla Bence, Druhapolcsik
János, Sztupa Dániel, Bolla János, Bártfai
Szabolcs és Sztupa Máté. Pontszerző helyen az amatőr versenyzők közül ketten
végeztek: Szabolcs negyedik, Rafael pedig
ötödik helyen zárta a versenyt. Igazolt versenyzők kategóriájában Máté végzett az
ötödik helyen.

Február 11-én a csapatdöntőkkel folytatódott a verseny. Ezen egy alsós csapat
képviselte iskolánkat: Sztupa Dániel, Druhapolcsik János, Sztupa Rafael, Bolla Bence
és Böhm Benjamin összeállításban. Két győzelemmel és három vereséggel csapatunk a
8. helyen végzett. Szép eredmény ez annak
tükrében, hogy a mezőnyben egyedül Szabadegyháza képviselte a falvakat a városokkal szemben. Sajnos az utóbbi időben
a sakk népszerűsége csökkent, ami abból is
látszik, hogy évekkel ezelőtt egy-egy ilyen
versenyen sokkal több csapat indult.
Gratulálunk sakkozóinknak az elért eredményhez és Sztupa Ferenc tanár úrnak a
sikeres felkészítéshez!
Pálfyné Miklós Anda
igazgatóhelyettes
Tollaslabda Diákolimpia
Február 11-én rendezték meg Seregélyesen
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a Tollaslabda Diákolimpia megyei döntőjét.
Az iskolai válogató (mely egyben körzeti bajnokság is volt) alapján 11 tanuló képviselte
Szabadegyházát a versenyen:
II. korcsoport fiú: Palóka Dávid
III. korcsoport fiú: Bolla János, Paksi Patrik,
Paksi Gábor, Kelemen Norbert
III. korcsoport leány: Ferhécz Aletta, Fekete
Fanni
IV. korcsoport fiú: Sztupa Máté, Fekete Milán, Muszka-Kalló Péter, Bá rtfai Szabolcs.
Az országos döntőbe, melyet március 24-26.
között Kiskunfélegyházán rendeznek meg,
korosztályonként és nemenként az első négy
helyezett juthatott el. Örömmel mondhatjuk,
hogy eddigi legsikeresebb megyei döntőn
vannak túl diákjaink, hiszen öt tanulónk is
az ország legjobbjai közé jutott:
Palóka Dávid negyedik, Ferhécz Aletta
második, Fekete Fanni harmadik, Paksi Patrik negyedik és Bártfai Szabolcs
harmadik helyezést ért el.
Gratulálunk Rittler tanár úrnak is a sikeres
felkészítéshez és tanítványai sikeréhez, valamint köszönjük neki a fotókat. Szurkoljunk
együtt az országos bajnokságon is!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

rológiai Kutatóintézet igazgatója, számos
könyv szerzője tartott érdekes előadást iskolánkban.
Már nagyon vártuk a mai napot, hiszen
tudtuk, hogy rendkívüli élményben lesz
részünk. Aki hallotta már a professzor
úr előadását, az nem is csodálkozik ezen.
Látogatásának célja elsősorban az arborétum
megtekintése volt. Dr. Debreczy Zsolttal dr.
Rácz István professzor úr is eljött hozzánk,
és együtt csodálták meg arborétumunk ritka
fáit. Már nem először jártak nálunk, több fa
beszerzésében is segítettek Möszmer tanár
úrnak, és rendszeresen konzultálnak vele az
itt folyó munkáról is. Most együtt nézték meg
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oroszlán volt, a felsősöknél már "Doktor
House"-ként vonult fel. A fánkevő versenyen együtt szurkoltunk diákoknak és tanároknak. Köszönjük a sok-sok felajánlást,
igazán gazdag tombolánk volt. Az estet egy
kis tánccal zártuk.
Köszönjük a DÖK-nek és Brigi néninek azt
a sok fáradozást, mellyel megszervezték ezt
a farsangot. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy igazán vidám este volt, ahol
mindenki jól érezte magát.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Jutalomkirándulás Iváncsán

Vendégünk volt dr. Debreczy Zsolt
Dr. Debreczy Zsolt, a Nemzetközi Dend-

az arborétumot, készítették a növényekről
a fotókat. Ők ketten a világ minden részén
jártak már különleges fákat kutatva, mégis
nagy elismeréssel szóltak Möszmer Antal
munkájáról, aki féltő gondoskodással neveli
ezeket a növényeket, melyek közül több Európában is egyedülálló ritkaságnak számít.
Van olyan fánk is az arborétumban, melyből
ha másikat is látni akarnánk, Kínáig kellene
elmenni.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Farsang
Február 17-én sok jelmezessel, mókával és
kacagással idén is farsangoltunk. A vidám
délutánt a 4.a osztály műsora nyitotta, élükön Márta nénivel. A jó hangulatot sikerült
megalapozni vidám táncukkal. Az alsósoknál sok ötletes jelmez készült, nem is volt
könnyű dolga a zsűrinek a választásban.
A felsősöknél már jóval kevesebb jelmezes
vonult fel. Balázs bácsi az alsósoknál még

A mobilitás héten legaktívabb alsós tanulóinkkal február 27-én Iváncsán jártunk az
autópálya rendőrségen. A gyerekek nagyon
élvezték, volt ezer kérdésük, melyekre választ
kaptak. Beleülhettek a rendőrség autóiba és
a motorokra is.
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A KINIZSI SC HÍREI
A téli felkészülési labdarúgó mérkőzéseket Soponya csapata ellen aratott magabiztos 8-0-ás eredménnyel kezdtük meg.
A második mérkőzésen a szintén megye

II-es Kőszárhegyet sikerült megvernünk
4-1 arányban. A csoport első helyéről döntő
mérkőzésen 4-0-ás vereséget szenvedtünk
Aba csapatától.
A versenykiírás értelmében helyosztók kerültek megrendezésre, ahol a másik csoport második helyezettjét Lajoskomárom
II csapatát múltuk felül 2-0 arányban, ezzel
megszereztük a Főnix park téli műfüves bajnokság 3. helyét.
Az átigazolási időszakban nem volt nagy
változás a keretben.
Távozók: Encsi Gábor (Seregélyes), Horváth
Dániel (Rácalmás)
Érkezők: Zsilovics Dávid (Seregélyes), Rauf
Renátó (Sárbogárd), Godány Péter (Perkáta)
Az első mérkőzést a pálya talajának kímélése érdekében szintén a Főnix parkban játszottuk és a vártnál gyengébb teljesítményt

nyújtva 3-1 arányú vereséget szenvedtünk.
Ifjúsági csapatunknál három távozó is akadt
a télen: Gyöpös Dominik, Kovács Martin
(Sárosd), Pálesz Martin (Seregélyes)
Az első tavaszi fordulóban Kulcson vendégszerepelt ifjúsági csapatunk és 2-1 –es
győzelmet könyvelhetett el.
Kérünk minden szabadegyházi lakost, ha
még adója 1%-áról nem rendelkezett, az
alább látható adószámra várjuk támogatásaikat a tenisz és természetjáró szakosztállyal
együttesen.
Adószámunk: 19820710-1-07
Köszönjük felajánlását!
HAJRÁ KINIZSI!
Gódány Zoltán
elnök, Kinizsi SC

A NAGY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Magyar kultúra napja
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére,
hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey
Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb
figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi
értékeinket.
Erről a napról természetesen az idén sem
feledkezett meg falunk. A művelődési házba
vártak minden kedves mozizni vágyót január
20-án, pénteken, ahol az egy ingyenes előadás mellett még három különböző témájú
filmből csemegézhettünk. Másnap könyvvásárral indult a délután, ahol a könyvtárból
leselejtezett könyvekből lehetett válogatni,
majd "Operettől a musicalig" címmel nézhettünk meg egy színvonalas műsort három
fiatal művész előadásában.
Csicskovics Anikó

Oklevelet”, majd 2016-ban „Art Ezüst” díjat
kapott. Közben 2015 novemberében tett
mestervizsgát, melyről „Mester diplomája”
tesz tanúbizonyságot.

Joó Nemes Terézia festménykiállítása
Február 10-én, pénteken nyílt meg Joó Nemes Terézia kiállatása „Születésnapi tárlatom” címmel, melyen egy hónapon keresztül
modern képeket tekinthetett meg a művelődési házba érkező látogató. A jelenlévőket
Pocsai Julianna és Simon. M. Veronika köszöntötte, akik elismerő szavakat intéztek
Tecának, valamint Veronika „Simone” díjat
is adományozott neki. Az ünnepség keretében versek hangzottak el Pocsai Juliannától
és Lencsés Júliától, valamint Enyedi Béla
gitárral kísért dalokat adott elő.
Terézia 2011-ben szemlélődőként kezdett
ismerkedni a festészettel, majd 2012-ben
fogott először ecsetet az első szabadegyházi
festőtáborban. Eleinte Pocsai Juliannától,
majd Simon M. Veronikától tanult és tanul
jelenleg is festeni. Az évek során számos
technikát (olaj, akril, kalligráfia, powerpool
stb.) és műfajt (portré, csendélet, életkép,
tájkép) sajátított el, melynek eredményeként 2014-ben „Art-díjat”, 2015-ben „Arany

Szívesen állítja ki képeit bárhol, de különösen megtisztelő számára a helyi elismerés.
Több képet is adományozott már a környezetünkben. 2015-ben Szűz Mária pasztell
képét adta át katolikus egyházunknak, majd
tavaly Korond polgármesterét is meglepte
egy tájképpel, de Nagy László portréját is
nagy örömmel készítette el, hogy az művelődési házunk falát díszítse.
Köszönjük ezúton is és gratulálunk neki eddig
elért eredményeihez. Aki a kiállításról lemaradt volna, az a március 11-én nyíló „Az én
falum” című tárlaton még pótolhatja, hiszen
néhány alkotása ott is megtekinthető lesz.
Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
Nyugdíjas batyus bál
Február 11-én, szombaton tartotta Nyugdíjas
Klubunk szokásos évi batyus bálját, melyre
a környékbéli településekről várták társaikat. Jelen volt Besnyő, Beloiannisz, Iváncsa,
Perkáta, Pusztaszabolcs és Ráckeresztúr két
csoportja is. A jelenlévőket Szabó Veronika képviselő köszöntötte, majd Födelevics
Ferencné minden klub képviselőjének átnyújtott egy-egy virágot, illetve üveg bort,
majd felkonferálta a Budapestről érkezett
Karizma táncegyüttest. Ők bizony nagyon
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jó hangulatot keltettek műsorukkal, mely
egyben jó alap is volt az est további részéhez,
amikor is az egész esti talpalávalót Steiner
György húzta.
Csicskovics Anikó

Újranyitott a könyvtár
Ahogy azt előző lapszámunkban közhírré
tettük, február 13-án újra megnyitotta „kapuit” az olvasók előtt községünk könyvtára.
A Nagy László Művelődési Házban minden
hétköznap három-három órán keresztül tart
nyitva kölcsönzői előtt. A szépen rendezett
polcokon számos szépirodalmi mű és krimi
található, de természetesen a diákok számára
fontos ifjúsági irodalom és gyermekszakkönyvek, valamint felnőtt szakkönyvek és
verses kötetek is kölcsönözhetőek. A földszinten kézi könyvtár is rendelkezésre állCsicskovics Anikó

Családi nap MÁRCIUSBAN
Az alábbiakban pedig programajánlásainkat
olvashatják.
Családi délutánra várjuk a kicsiket és nagyokat március 25-én 14.00 órától 17.00 óráig.
Lehet pingpongozni, társasjátékozni; lesz
diavetítés, tavaszváró kézműves játszóház
(üvegmatrica-festés, tavaszi mécsestartó-,
álomcsapda-, vasalós gyöngy dísz készítés),
de a könyvtár és a teleház is várja látogatóit.
Tósoki Erzsébet
vezető, Nagy László Művelődési Ház

TÁ N C O S S I K E R E K

Február 11-én Pápára utazott hastáncosaink Zahrah formációja,
azaz Bozsoki Anka és az anyukák. Ők egy éve alkotnak egy csapatot,
azóta tanulnak hastáncot. A műfaj természetesen nem állt tőlük
messze, hiszen lányaik mind Ankához járnak már régóta, de most
már a szülők is megmérettették magukat versenyen is.
A II. Zsoodance Fest keretén belül léptek fel trióban, mellyel aranyérmesek lettek, de színpadra álltak még ötös és hatos formációban
is, melyekkel bronz-, illetve ezüstérmet szereztek. Tanáruk Anka
szólóban is táncolt, mellyel első helyezést ért el. A teljes csapat
névsora: Baranyai Rozália, Bozsoki Anka, Dózsa Csabáné, Hetey
Hajnalka, Vargáné Andrea és Wirth Rozália.

Csicskovics Anikó
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Szabad 1 Lap

KERESZTYÉN KÁVÉHÁZ A HÁZASSÁG HETE JEGYÉBEN
„…Vagyunk ketten két szép
nyárfa, s búvunk egymás
árnyékába.” / Kányádi Sándor /

Az első szabadegyházi keresztyén kávéház
megszervezése után, amit a helyi református
gyülekezet álmodott és valósított meg az
adventi időszakban, kerestük a folytatás lehetőségét. Erre a legmegfelelőbb alkalomnak
a Házasság hete országos rendezvénysorozat
kínálkozott.
Mi is a házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult el ez a
kezdeményezés, amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság
és a család fontosságára kívánja irányítani
a figyelmet. A házasság hetét – amelyhez
hazai és nemzetközi szinten is számos ismert
közéleti személyiség csatlakozott kifejezve
elköteleződését a házasság, a család ügye
iránt – mára 4 kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény
egyházak és civil szervezetek széles körű
összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság Hete
Szervezőbizottsága által koordinált központi
programok fővédnöke 2013 óta Herczegh
Anita, a köztársasági elnök felesége.
Lelkészasszonyunk kiterjedt kapcsolatainak
köszönhetően, idén felkérte a Kossuth Rádióból ismert Református félóra szerkesztő-műsorvezetőjét, Fekete Ágnest, hogy
férjével együtt látogassanak el kis falunkba
és tartsanak előadást számunkra az országos
rendezvénysorozat részeként.
A lelkes szervező csapatunknak köszönhetően minden készen állt a második kávéház megnyitására, ahová az alkalomhoz és
a témához illő új asztaldíszek is készültek,

csapatmunkában elkészítve. Az első alkalomhoz hasonlóan a finom kávé és teaválaszték,
valamint a kisebbeknek kakaó és forró csoki
nem hiányozhatott a többféle linzer és egyéb
teasütemény mellett. Köszönjük mindenkinek a református gyülekezet nevében az
önzetlen felajánlásokat, adományokat, a kölcsön kapott eszközöket, a kiállításra került
régiségeket. Nem utolsó sorban az együttes
munkát, az odaszánt időt az előkészületekre.
Tekintettel a felnőtteknek szóló előadásra
szerveztünk gyerekkuckót is, ahol a gyülekezet fiataljai együtt játszottak, foglalkoztak
a kicsikkel.
Miután mindenki kedvére fogyasztott a kínálatból, megérkeztek előadóink is, akiket
szintén vendégül látott a kávéház.
Előadóinktól hallhattunk személyes történeteket a házasságukból, amelyből néhányat
a magukkal hozott kis tárgyakkal idéztek
fel és hasznos gyakorlati útmutatásokat a
mindennapok nehézségeinek megoldására.
Elmondásuk alapján a házasság nem más,

mint egy önismereti tréning, ahol a felek
egymást elfogadva (nem megváltoztatva),
egymást segítve, felszabadultan, igaz szeretetben élhetnek egymással gyümölcsöző
kapcsolatban. Az előadás kapcsán megfogalmazódott kérdésekre is szívesen válaszoltak.
Úgy gondoljuk, hogy, akik elfogadták a meghívásunkat nem mentek haza üres kézzel. A
finom ízeket, ínyencségeket, a beszélgetések
örömét, a közösség élményét magukkal vihették. Kaphattunk lelki útravalót és megérezhettük az Isten szeretetét is.
Kolonics Attila és Zsuzsa

K Ö S Z Ö N T J Ü K S Z A B A D E G Y H Á Z A I F J Ú P O L G Á R ÁT !

Tóth Noel Tibor		
2017.01.15. Fő u. 10

Szabad 1 Lap

Felhívás!
A Nagy László Művelődési Ház Szabadegyháza

5falu fesztivál
címmel

amatőr előadóművészeti vetélkedőt hirdet 11-99 éves korig,
Hantos, Nagylók, Sárosd, Seregélyes, Szabadegyháza lakói számára.
Jelentkezni az alábbi kategóriákban lehet:
l. Vers-, próza- és mesemondás
2. Ének
a., népdal, műdal, folk, opera
b., pop, rock, dzsessz, táncdal, sanzon, musical
3. Hangszeres zene:
a., klasszikus és kortárs zene
b., dzsessz, tánc, pop, rock
4. Színpadi tánc: (pl. néptánc, moderntánc)
5. Egyéb: (pl. paródia, bűvészkedés, különleges képességek bemutatása)
A produkciók időtartama (egyéni és csoportos): max. 5 perc!
Csoportok jelentkezése esetén a létszám: max. 15 fő!
Nevezési díj: 300.- Ft/fő
Érdeklődni, jelentkezési lapot igényelni lehet

telefonon: 30/304-5349
levélben: Nagy László Művelődési Ház
2432 Szabadegyháza, Szabadság tér 18.
e-mail-en: muvhaz.szabadegyhaza@gmail.com

Jelentkezési határidő: 2017. április 9.
Helyszín: Nagy László Művelődési Ház
Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

A döntő időpontja: 2017. június 3.
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Szabad 1 Lap

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
2017. május 25-29.
A Szabadegyháza Község Önkormányzata által támogatott
kirándulásra 2017. március 31-éig lehet jelentkezni. A
jelentkezők kiválasztásánál elsőbbséget élveznek:
- a szabadegyházi lakosok
- a település intézményeiben dolgozók/tanulók
- a nyugdíjasok
- a település közösségi életében meghatározó személyek
- akik először utaznak Erdélybe
A szállítási költséget az önkormányzat a költségvetésében
biztosítja.
Amennyiben a jelentkezők száma ezt indokolja, szükség
esetén későbbi időpontban másik utat is szervezünk.
Jelentkezés: 30/638-4249, 25/509-570
Ár: 26.000,- Ft/fő, ami tartalmazza a szállást, a reggelit,
vacsorát és a biztosítás díját.
Szállás: Korondon
Jelentkezés: 30/638-4249, 25/509-570
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

Szabad 1 Lap
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Hétfő:

Csütörtök:

12:00-17:00		 Teleház
13:00-16:00		Falugazdász ügyfélfogadás
15:00-16:00		 Ovis balett
16:00-18:30		Akrobatikus rock and roll és Hip-Hop
17:30-18:30		 Gubanc /kéthetente/

12:00-17:00		
16:30-18:00		
16:30-18:00		
16:30-18:00		
18:00-20:00		
18:00-20:00		

Kedd:
12:00-17:00		
14:00-16:00		
14:00-16:30		
16:00-17:00		
18:00-19:00		

Teleház
Citera
Színjátszó foglalkozás
Okosító torna
Step aerobic

Teleház
Nyugdíjas klub /két hetente/
Festő szakkör /havonta egyszer/
Hastánc - Anka
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
Gymstick

Péntek:
12:00-17:00		 Teleház
16:00-18:00		 Akrobatikus rock and roll és Hip-Hop
18:00-20:00		 Kempo

Szerda:

Szombat:

12:00-17:00		 Teleház
15:00-16:00		 Okosító torna
18:00-20:00		 Kempo

9:00-13:00		 Festő szakkör /havonta egyszer/
12:00-15:00		 Teleház

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Március 11-12.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós,
Rákóczi u. 62.
06 30/939-86-29

Március 18-19.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/A
06 20/355-72-13

Március 15.
Dr. Csapláros György
Sárbogárd,
Ady Endre u. 164.
06 20/254-09-60

Március 25-26.
Dr. Zámbó Csilla
Sárbogárd-Kislók,
Kossuth u. 24.
06 30/287-46-52

A központi hvatósági állatorvosi ügyelet telefonszáma:
06/30/956-31-68

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
509-560, 509-561,

Mellékek: 11 (Titkárság), 12 (Pénzügy), 14
(Jegyző), 15 (Pénztár), 16 (Igazgatás), 17 (Adóügy)

06-30/638-4248, 06-30/788-81-53
(jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
igazgatas@szabadegyhaza.hu
Szociális ügyintéző
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@szabadegyhaza.hu
Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
szabadegyhazaovoda@invitel.hu

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu
Falugazdász:
Aliquander Erika 70/489-3875
Hétfő: 13.00-16.00 (Művelődési Ház)
Teleház:
06-25/222-776
thaz@szabadegyhaza.hu

LITURGIA

TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPALI ÜGYELET

8111. Seregélyes, Fő u. 200.
06/22/ 447-275; 06/20/446-92-53
Ügyintézés:
Szabadegyháza,
Géza u. 14.
(Reni Virágbolt)
Telefon:
06/20/292-99-64;
06/25/478-039

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. Yaghi Rida
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
Hétfő: 13.00-15.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Kedd: 11.00-13.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Szerda: 13.00-13.30:
csecsemő- és gyermektanácsadás
13.30-14.00: várandós tanácsadás
14.00-15.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Csütörtök: 11.00-13.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Péntek: páros héten: 13.00-15.00
rendelés Sárosdi u. 5.
páratlan héten: 10.00-12.00
rendelés Sárosdi u. 5.
Az ipartelepről minden nap a rendelési idő
előtt negyedórával az önkormányzati kisbusz
behozza a betegeket, majd természetesen
vissza is viszi (a lakótelepi buszmegállóból és
a 62-es út melletti buszmegállóból).

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

Szerkesztő: Csicskovics Anikó

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

Fogorvosi röntgen:
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Gyógyszertár:
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Hétfő - Péntek: 7:30 – 12:00 és 13:00 – 16:30
Családsegítő és Gyermekjóléti 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

Szabad 1 Lap

Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza

Szabadegyháza, Szabadság tér 8.
(virágbolt)

Fogorvosi rendelő: Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Hétfő: 8.00-11.00
Kedd: 14.00-19.00
Csütörtök: 13.30-15.30
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Szabadegyháza Község Önkormányzata

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPAL
teljes körű ügyintézés

Gyermekorvos: Dr. Horváth Tibor
Kedd: 8.00-9.00
iskola-egészségügyi vizsgálat
9.00-10.00 gyermekorvosi rendelés
Csütörtök: 13.00-15.00
gyermekorvosi rendelés

Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
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Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com
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