Szabad 1 Lap
2017. május Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

MÁJUS AZ ANYÁK ÉS A
GYERMEKEK HÓNAPJA

VII. évfolyam

JÚNIUS ELSŐ VASÁRNAPJÁN
A PEDAGÓGUSOKAT
KÖSZÖNTJÜK

Aranyosi Ervin: Kérés a szülőhöz
Vigyázz reám! Kicsi vagyok,
egy apró, kis virágszál…
Te kaptad a feladatot,
hogy mindig rám vigyázzál!
Nem azért jöttem én ide,
hogy valóra váltsam álmod!
Nem élhetem az életed,
ha Te nem jól csinálod!
Az életemnek célja van,
s mint apró mag, kikeltem.
A tudás, készség bennem él,
s amint utamra leltem,
megírom én is sorsomat,
vágyam könnyíti léptem,
s ha támogatsz, velem leszel,
tiéd is lesz az érdem.
Mutass példát hát, s lelkesíts,
de óvj meg a világtól.
Ahol kérlek, ott majd segíts,
s olyan is lesz, mi gátol.
Legyél az őrzőangyalom,
de ne légy börtönőröm!
Ha kell, hát engedj szabadon,
segíts a csúcsra törnöm!
Ha kell, szeress és bátoríts,
légy biztos menedékem!
Legyél értékes, drága kincs,
mely megkönnyíti létem!
Legyél tanítóm, mesterem,
ki vezet titkos úton,
segíts az élet lényegét
könnyedén megtanulnom.
Soha ne légy a zsarnokom,
ki gúzsba köti szárnyam!
Legyél vezérlő csillagom,
törj utat félhomályban!
Vigyázz reám! Kicsi vagyok,
a jövőd bennem éled.
Engedd lágyan ömölni rám,
boldog szeretet-fényed…

B. Radó Lili: Tanítónk
Kézen fogott és megmutatta,
hogy milyen szép a mi világunk.
Az ő szemével kezdtük nézni,
s ma már a magunkéval látunk.
Látjuk hazánkat, életünket,
s hogy mit tud tenni egy-egy ember,
de e tengernyi tarka képet
ő töltötte meg értelemmel.
Ezt megköszönni gyűltünk össze,
s amit mondunk, nem üres szólam,
a szívünk tiszta muzsikája
csendül e néhány meleg szóban:
amit tudunk, amihez értünk,
az út, amelyen visz a léptünk,
hogy eljussunk egy messze célig,
mind róla vall ma, őt dicsérik
hálás szavaink, neki szólnak,
aki vezetőnk, példaképünk
s jó barátunk:
a tanítónknak!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület március végi ülésén
egyhangúlag döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be a Nemzeti Ovi Sport Program megvalósításáról. A pályázat előfeltétele, hogy a
pályázó rendelkezzen egy 7x14 méter nagyságú vízszintes területtel. A beruházás önrésze
megközelítőleg 3,8 millió forint.
Döntöttek a képviselők az óvodai beíratás
időpontjáról is.
Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése már régóta húzódó ügy, miután a
társulás tulajdonában lévő autóbuszt eladták,
meg lehet szüntetni a társulást. A jogász előkészítette az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, a testület egyhangúlag jóváhagyta azokat.
Az abai Atilla Király Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Sárvíz
Alapfokú Művészeti Iskolájának szabadegyházi telephelye csak papíron létezik, gyakorlatilag évek óta nincs ténylegesen telephelye
Szabadegyházán. Az intézmény alapító okiratának módosítását, a szabadegyházi telephely megszüntetését a testület egyhangúlag
jóváhagyta.
Az áprilisi testületi ülésen minden képviselő
megjelent. Az első napirendi pont keretében
egyhangúlag, 7 igen szavazattal döntöttek a
képviselők a Nagy László Művelődési Házban 3 álláshely megszüntetéséről. Miután a
takarítói álláshelyet korábban is közfoglalkoztatottal töltötték be, így gyakorlatilag 2
álláshely megszüntetéséről kellett döntenie
a Művelődési Ház vezetőjének. A testület
Tósoki Erzsébet igazgató hatáskörébe utalta
a létszámleépítésről szóló döntést, május 1-jei
határidővel. (A tárgyban további fejleményekről külön cikkben olvashatnak.)
Ezt követően a képviselő-testület elfogadta az
idei évi közbeszerzési tervét. Egyetlen olyan
beruházás van, ami a költségvetést érinti, ez a
69 millió forintos járda- és árokfelújítás, vízelvezetés az István utcában. A későbbiekben,
amennyiben szükséges, a rendelet bármikor
módosítható.
A társadalmi szervezetek, egyházak támoga-

tásáról szóló döntést pénzügyi bizottsági ülés
is megelőzte. Ez alapján a testület egyenként
döntött a kérelmezők támogatási igényéről,
az alábbiak szerint:
- A Pusztaszabolcs-Szabadegyháza Református Missziói Egyházközség részére
1.300.000 Ft-ot, a szabadegyházi Római Katolikus Plébánia részére 2.225.000 Ft-ot, a
B-Cool Dance Team Sportegyesület részére
1.324.000 Ft-ot, a Kinizsi Sportklub részére
14.890.000 Ft-ot állapított meg, ez utóbbi
az alábbi bontásban: labdarúgó szakosztály
11.490.000 Ft, tenisz szakosztály 1.500.000 Ft,
természetjáró szakosztály 1.900.000 Ft. A
Melence Szabadegyházáért Hagyományőrző
és Szabadidős Egyesület részére 1.000.000 Ft
támogatást ítélt oda a testület.
Mindegyik döntést egyhangúlag, 7 igen szavazattal hozta meg a képviselő-testület, a pénzügyi bizottság és a testület ülésén elhangzott
érvek alapján figyelembe véve.
A következő napirendi pontban lakásépítési
támogatási kérelmekről döntöttek a képviselők. Minden pályázó megfelelt a rendeletben
foglalt feltételeknek. Így Kovácsné Stromayer
Anita József A. utcai lakos 600.000 Ft vissza
nem térítendő támogatásban és 600.000 Ft
kamatmentes kölcsönben részesült. Hibácska
Andrea Árpád utcai lakos részére ugyancsak
600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást
és 600.000 Ft kamatmentes kölcsönt állapított
meg. A testület felhatalmazta a polgármestert a támogatási szerződések aláírására és a
támogatás szerződés szerinti folyósítására.
Egy korábbi testületi ülésen elhangzott, hogy
sikeresen lebonyolítottuk két ingatlan adásvételét. A Földhivatal hiánypótlási felhívással
élt, és kérte, hogy a két ingatlanról (Széchenyi
utcai 752. hrsz. és Kossuth u. 28. szám alatti ingatlan) külön határozatban döntsön a
testület.
A kamerarendszerrel kapcsolatban döntés
született arról, hogy a frekventált helyeken,
tehát forgalmasabb csomópontokban, intézményeknél (óvoda, iskola, művelődési ház),
temetőknél, kastélynál bővítenénk a kamera-

rendszert, ezáltal remélhetőleg a közbiztonság
is javul, és például a temetőkben visszatartó
ereje lenne az illegális hulladék-elhelyezésnek.
A képviselő-testület ezután döntött a Korondi
Turisztikai Egyesület támogatásáról, 500.000 Ft
összegben, mellyel a tőzegláp és a fürdő felújításához nyújtunk segítséget.
A bejelentések között a polgármester támogatta a jelenlévőket, hogy március közepén
beérkezett az iparűzési adó, a 150 millió forintos lekötés mellé további 150 millió forint
lekötését tervezzük, a későbbi biztonságos
gazdálkodás érdekében.
Május közepén is ülésezett a testület, ahol a
következő napirendi pontokról tárgyaltak a
képviselők:
- Döntöttek a háziorvosi álláshelyre pályázat
kiírásáról, egy ellenszavazattal. A pályázati
kiírás a község hivatalos honlapján olvasható.
- A köztisztviselők hivatásetikai kódexét egyhangúlag fogadták el a képviselők.
- A nem közművel összegyűjtött szennyvíz
összegyűjtéséről és elszállításáról a szolgáltató
Liquid-Porter Kft. beszámolóját tárgyalta a
testület, amit egyhangúlag elfogadott.
A bejelentések között elhangzott, hogy az
önkormányzati intézmények informatikai
feladatainak ellátására árajánlatot kértünk be
vállalkozóktól. A kiválasztott vállalkozó havi
100 ezer Ft+ÁFA összegért elvégzi a számítógépes rendszerek karbantartását, frissítését,
valamint esetleges javítását.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy francia testvértelepülésünkről, Thiverny-ből július 9-16. között 8 gyerek és 2
kísérő érkezik településünkre. Hasonló létszámú és összetételű szabadegyházi csoport
fogadja, akik remélhetőleg egy kellemes hetet
töltenek el együtt.
(A képviselő-testület nyílt üléseiről készített
jegyzőkönyvek hitelesítés után a község honlapján megtalálhatók.)

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk
május 13-án, szombaton. A gyűjtőakció
során a szabadegyházi lakosoknak, vállalkozásoknak lehetőségük volt ingyenesen
leadni a háztartásokban keletkezett elekt-

ronikai hulladékot (pl. elektromos háztartási
gépeket, elektromos szerszámokat, számítógépeket, televíziókat és monitorokat, elektromos tűzhelyeket, hűtőgépeket, MP3- és
CD lejátszókat stb.). Az így összegyűjtött

mennyiség: 1480 kg elektronikai hulladék.
Az akció sikerét látva a későbbiekben rendszeresen tervezünk hasonló megmozdulásokat.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A NAGY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI
HÁZ TOVÁBBI MŰKÖDÉSÉRŐL
Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy a Nagy László
Művelődési Ház az év hátralévő részében a
tervezett programokkal, a költségvetésben
jóváhagyott összegből folytatja működését.
A képviselő-testület 2017. április 11-ei ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy a Művelődési Ház 5 fős létszámát 3 fővel csökkenti.
Miután a takarítói álláshely betöltetlen, a
takarítási feladatokat közfoglalkoztatott látja
el, gyakorlatilag 2 álláshely csökkentéséről
döntött a testület. A Művelődési Ház vezetőjének hatáskörébe utalta, hogy április végéig
döntsön, mely álláshelyeket szünteti meg,
mely munkakörök szervezhetők ki, oldhatók
meg költséghatékonyabban, pl. vállalkozási
szerződés keretében.
A Művelődési Ház vezetője döntött arról,
hogy a rendszergazda és a televízió-műsorszerkesztő álláshelyét szünteti meg, az
ő feladatuk nem tartozik a művelődési ház
kötelező feladatai közé. A jövőben ezeket a
tevékenységeket külsős vállalkozással hatékonyabban, olcsóbban lehet megoldani. Bizonyára többen emlékeznek rá, hogy tavaly,
az időközi választás idején több támadás
érte az önkormányzat vezetését a főállású
„kameraman” és részmunkaidős kisegítő
alkalmazása miatt. Ezt a sérelmet is orvosolhatjuk a költséghatékonyabb feladat-ellátással. Az önkormányzati költségvetést
sújtó szolidaritási hozzájárulás mértékétől
függetlenül sem elhanyagolható szempont,
hogy ha valamely feladatot hatékonyabban,
olcsóbban meg lehet oldani, akkor a kedvezőbb megoldást célszerű választani. Remélhetőleg a tárgyilagos, hiteles tájékoztatás is

biztosítható, ha a szerkesztő nem áll foglalkoztatási jogviszonyban az önkormányzat
vezetésével, illetve egyik intézménnyel sem.

adásokban és a lap megjelenésében néhány
hetes csúszás várható, ezért a lakosok megértését és türelmét kérjük.

A televízióműsor-szerkesztő és a rendszergazda közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel szűnik meg, az önkormányzatnál eltöltött jogviszony ideje alapján június végén,
illetve augusztus végén. Arra az időre (kettő,
illetve négy hónapra) távolléti díj illeti meg
őket (gyakorlatilag teljes munkabért kapnak), de a munkavégzés alól a munkáltató,
a művelődési ház vezetője mentesítette őket.
Emellett amennyiben az önkormányzatnál
eltöltött idő ezt indokolja, végkielégítés is
megilleti őket.

A rendszergazda, informatikusi feladatok
vállalkozási szerződés alapján történő ellátásával a honlappal kapcsolatos anomáliák
is rendeződhetnek, és remélhetőleg minden
- saját honlappal rendelkező - intézményünk
naprakész, hiteles információkkal tájékoztatja a lakosokat.

A művelődési ház vezetője, Tósoki Erzsébet
április 24-én kérte a képviselő-testülettől
- mint munkáltatótól - a közalkalmazotti
jogviszonya közös megegyezéssel történő
megszüntetését. Időközben a művelődésszervező bejelentette, hogy sikeresen
pályázott egy másik településen hasonló
munkakörre, rövid időn belül szeretné kérni áthelyezését. A művelődési ház vezetője
ehhez hozzájárult, így a művelődésszervező
közalkalmazotti jogviszonya május 8-ai hatállyal áthelyezéssel megszűnik. Tekintettel
arra, hogy a művelődési házban a feladatok
átadása-átvétele zavartalan legyen, Tósoki
Erzsébet május 31-éig ellátja feladatát.
A rendszergazda, informatikusi feladatok és
a televízió-műsorszerkesztési tevékenység
ellátására árajánlatokat kérünk be, amelyek
elbírálása után a Szabad1 Lap és a Szabad1
TV működése folyamatos lesz. A pályázati eljárás lefolytatása és az átállás miatt az

Kérjük a lakosok türelmét és megértését a
művelődési házban zajló események miatt.
Az állandó programok és a nagyobb rendezvények szervezését az Országos Széchényi
Könyvtár, valamint a Nemzeti Művelődési
Intézet alkalmazásában álló kollégák segítik.
Mindannyian szabadegyházi lakosok, ismerik az itt élő embereket, a helyi adottságokat,
kötődnek településünkhöz, és az ő érdekük
is, hogy a programokat a lehető legmagasabb
színvonalon, a lakosok legnagyobb megelégedésére, zökkenőmentesen bonyolítsuk le.
Amennyiben az önkormányzat és intézményei működésével kapcsolatban hiteles
információt szeretnének kapni, az ismert
elérhetőségeken forduljanak az önkormányzat vezetőihez. Az önkormányzat továbbra
is köszönettel fogadja az építő jellegű kritikákat, azonban kérjük, hogy a személyes
érdeksérelmeken alapuló, a településen
már-már lecsillapodott közhangulat ismételt
felkorbácsolására alkalmas megnyilvánulásokat mindenki a helyén kezelje.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

FEJÉR MEGYEI POLGÁRMESTERI FÓRUM
SZABADEGYHÁZÁN
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége mint minden évben, idén is megrendezte valamennyi megyében a polgármesteri
fórumait. A Fejér megyei polgármesteri fórumra május 17-én Szabadegyházán került
sor, a Nagy László Művelődési Házban.

te a megjelenteket, röviden bemutatva a
települést. Ezt követően Schrick István,
Rácalmás polgármestere, a TÖOSZ Fejér
megyei tagozatvezetője, majd Pergő Margit,
Berhida polgármestere, a TÖOSZ társelnöke
üdvözölte a kollégákat.

A fórumon először Egriné Ambrus Andrea,
Szabadegyháza polgármestere köszöntöt-

A polgármesteri fórumon tájékoztatást kaptak a jelenlévők a 2014-2020 közötti európai

uniós fejlesztési időszak helyi önkormányzatokat érintő lehetőségeiről az országos
operatív programok - különös tekintettel a
Vidékfejlesztési Program - keretei között, a
fórum másik kiemelt témaköre az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok
ismertetése volt.
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A fórumon sor került az aktuális önkormányzati ügyek tárgyalására is, különös
tekintettel a településrendezési tervekkel,
településképi kézikönyvekkel kapcsolatos
problémákra, a közszolgálati életpályával
és az önkormányzati köztisztviselői illetménnyel kapcsolatos tájékoztatóra, valamint
a TÖOSZ programjainak megvitatására is.
A szakmai előadások mellett a jelenlévő
polgármesterek tájékoztatást kaphattak a
fórumot támogató gazdasági szervezetek
képviselői részéről az önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatásaikról is.
A megyei fórumsorozatot követően június
8-án lesz a TÖOSZ küldöttgyűlése.
Köszönjük a lehetőséget, hogy településünk
lehetett a házigazdája a megyei fórumnak.

MEGALAKULT A GÁRDONY JÁRÁSI FOGLALKOZTATÁSI ÉS
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓRUM
2017. február 28-án megalakult a Gárdony
Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési
Fórum. Az együttműködés a TOP-5.1.2-15FE1-2016-00001 azonosítószámú projekt
keretében elfogadta Stratégiáját, amiben
2021-ig olyan célkitűzéseket fogalmazott
meg, amelyek elérésével biztosítottnak látják
a Gárdonyi járás munkaerő-piaci helyzetének javítását. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.
A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével
megalakult konzorcium Gárdony Város Önkormányzatával, Velence Város Önkormányzatával és az Echo Innovációs Műhellyel közös projektben vállalta a TOP-5.1.2-15 Helyi
foglalkoztatási együttműködések támogatása
pályázati felhívásra benyújtott pályázatuk
alapján a 30 hónapos program megvalósítását. A projekt során két tevékenységi
kört kell megvalósítani. Egy foglalkoztatási
együttműködés létrehozását és működtetését, valamint a rendelkezésre álló 150 millió

forint legalább 70%-át hátrányos helyzetű
álláskeresők és inaktívak munkaerő-piaci
helyzetének javítását foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtásával kell biztosítani.
A 23 tagszervezetből álló együttműködés fő
célja Gárdony járás helyi foglalkoztatásának
és gazdaságának élénkítése, a megismert
térségi szintű foglalkoztatási kihívások és
adottságok figyelembe vételével. A fórum
tagok aktív közreműködése mellett egy olyan
helyi foglalkoztatási és gazdaságélénkítési
stratégia és arra épülő akcióterv kidolgozása is cél, mely megfelelő választ ad ezen
kihívások megoldására és a térség munkaerőpiacának fenntartható fejlesztésére. A
fórum nyomon követi a stratégia operatív
megvalósulását, és ha szükséges, javaslatot
tesz annak módosítására az időszakos kiértékelések alapján.
2017. április 27-én a Gárdony Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum

elfogadta stratégiáját, amely összhangban a
megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési
stratégiával három fő stratégiai célt tűzött
ki maga elé:
A járási foglalkoztatási lehetőségek javítása.
A munkaerő-piaci aktivitás és részvétel
ösztönzése a munkavállalók alkalmazkodó
képességének fejlesztésével.
A munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködések, partnerségek kialakításának
elősegítése.
A projekt megvalósítása során legalább
100 fő programba vonása a cél, biztosítva
számukra munkaerő-piaci szolgáltatások,
képzési támogatások igénybevételét, valamint támogatott vagy támogatás nélküli
foglalkoztatás keretében a visszatérést a
munka világába.

Szabad 1 Lap
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ISKOLAI HÍREK
Akikre büszkék vagyunk
Atlétáink mellett több tanulónk is szép sikereket ért el az elmúlt hetekben. Örülünk,
hogy ennyire változatos a paletta, mutatva,
hogy mennyire sokoldalúak gyermekeink.
Papatyi Máriusz 4. osztályos tanulónk egyik
kedvenc időtöltése a horgászás. Nemrég
részt vett egy horgászversenyen, ahol a gyerekek között harmadik helyezést ért el. A
kifogott halak nem biztos, hogy örültek,
amiért horogra akadtak, de mi büszkék vagyunk Máriuszra.

Május közepén egy Seregélyesen megrendezett ügyességi lovasbemutatón Király
Zsüliett a 28 induló között a nagyszerű 3.
helyezést érte el.
Május 14-én a budapesti Patonyi László
Sportcsarnokban újabb megmérettetés
várta Horváth Gábriel tanítványait. A 4m
bajnokságon, melyet a Négy Muskétás
Sportegyesület rendezett, mutathatták be
versenyszámaikat. Három formációban
indultak a versenyen, s mindhárom csapat
szép eredményt ért el. A Mini Force Duó,
melynek tagjai Takács Kiara és Liebháber
Bálint, arany minősítése is mutatja, hogy a
befektetett munka, sok gyakorlás és kitartás meghozza eredményét. A Bartos Luca,
Varga Alexandra, Varga Imre, Veres Vivien
összetételű One step formáció is szép sikert
ért el, hiszen ezüst minősítéssel ismerték el
teljesítményüket. A legnagyobb létszámú
csapat a Black Girls kisformáció volt: Penzer
Dorka, Penzer Réka, Mester Napsugár, Gál
Ninetta, Denkó Zora, Németh Viki, Kocsis

Bolla Bence 4. osztályos tanulónk labdarúgásban jeleskedik, mérkőzésről mérkőzésre
nyújt kiemelkedő kapusteljesítményt az OTP
Bank Bozsik-programjában. Kiváló sportteljesítményét oklevéllel jutalmazták.
Egy Székesfehérváron megrendezett kispályás labdarúgó tornán iskolánk 4.a osztályos
tanulója, Uhrin Ármin remekelt. Kiemelkedő teljesítményéhez mi is gratulálunk!
Jár iskolánkba egy mosolygó kislány, aki
szabadidejében lovakkal szeret foglalkozni.

Gréta. Látványos és ügyes táncuk, valamint
jó koreográfiájuk mind hozzájárult az ezüst
minősítéshez.
Mindegyik versenyző nagyon ügyes volt.
Gratulálunk minden táncosnak és Horváth
Gábrielnek, aki évek óta sikeresen foglalkozik a gyerekekkel.
Atlétáink sikerei
A tavasz a szabadtéri sportversenyek időszaka.
Így van ez az atlétikában is. A Sárbogárdon megrendezett Atlétika Többpróba Diákolimpia körzeti döntőjén korosztályonként és nemenként
20-30 gyerek versenyzett a jó helyezésekért.
Rittler tanár úr tanítványai ismét remekeltek,
hiszen nagyon jó eredmények születtek.
Paksi Patrik 60 és 600 méteres síkfutásban és
kislabdahajításban volt verhetetlen ezen a délutánon. De a távolugrásban elért 2. helyezése
is nagyszerű eredmény. Ilyen szép teljesítménnyel egyéni összetettben is ő lett a bajnok.
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A lányok között Ferhécz Aletta nyújtott hasonlóan jó teljesítményt. Ő a kislabdahajítást
és a 60 méteres síkfutást megnyerte, míg
távolugrásban a 2. helyen végzett. Természetesen ő is összetett bajnok lett.
Paksi Gábortól sem maradtak el a tőle megszokott eredmények. Távolugrásban 1. helyezést ért el, míg összetettben a 3. helyen
végzett.
Fekete Fanni eredményére is büszkék lehetünk, hiszen kislabdahajításban 2. helyet
ért el.
Muszka-Kalló Péter 8. osztályos tanulónk
is öregbítette iskolánk jó hírét. Az atlétika
ötpróba körzeti döntőjében több számban is
dobogós lett, így természetesen ő az összetett
bajnok is. Eredményei:
60 méteres síkfutás és távolugrás: 1. helyezés
Kislabdahajítás: 2. helyezés
800 méteres síkfutás: 3. helyezés
A megyei döntőn több tanulónk is részt vett,
köszönhetően a körzeti döntőkben elért első
helyezéseknek. A jó eredmények itt sem maradtak el. A legnagyobb sikert Muszka-Kalló
Péter érte el, aki az egyéni összetettet megnyerve, az országos döntőn is rajthoz állhat.
Eredmények:
Paksi Gábor távolugrás 4. hely (458cm)
Ferhécz Aletta kislabda 5.(41 m) , egyéni
összetett 8.hely
Paksi Patrik 8. 60m (8,5), egyéni összetett
3. hely
Muszka-Kalló Péter 2. távolugrás(545 cm);
egyéni összetett 1. hely
Az országos bajnokságot május 26-án Székesfehérváron rendezik meg. Gratulálunk a
gyerekeknek és Rittler Gábor tanár úrnak is
az újabb szép sikerhez.

tályosok „Mindannyian mások vagyunk…”
című projektje volt, melynek témája az empátia mások iránt, az eltérő külső és belső
tulajdonságokkal bíró emberek elfogadása
volt. De a többi évfolyamokon is voltak a
digitális kompetenciát fejlesztő tanórák. A
8. osztályosokkal az oviban is jártunk, ahol
a kicsik által kiszínezett képeket a Quiver
alkalmazással keltettük életre. A második
osztályosokat is megismertettük a kiterjesztett valósággal, mely háromdimenziós
élményt nyújt. Megmutattuk a gyerekeknek, hogy a táblagépek, okostelefonok nem
csupán a játékot és a facebookot szolgálják,
hanem tanórákon is jól használhatók. Így
a Learningapps és Kahoot alkalmazásokkal játszva gyakorolhatták a szorzótáblát.
A nagyobbak a biztonságos internetezéssel
kapcsolatos interaktív társasjátékkal játszottak, de ebben a témában óriás társasjátékot
is szerveztünk, ahol QR-kódos játékmezőn
végighaladva kellett megoldani a feladatokat.
Idén is részesei lehettünk a győri Mobilitás

gos internetezését szolgálta. A szándék és
tudás az IKT eszközök szélesebb körű tanórai
alkalmazásához megvan, sajnos gyakran az
eszközhiánnyal kell szembesülnünk, hiszen
a közel 200 gyereknek 15 táblagépünk van.
E sok programmal igyekeztünk megmutatni,
hogy az informatika nem csupán az informatika órákon van jelen, hanem bármely
tanórára bevonható a sikeresebb tudáselsajátítás érdekében.
Költészet napja

Interaktív Kiállítási Központ interaktív távkísérletezésének skype-on keresztül. A 8.
osztályosokkal pedig online újságot szerkesztettünk és filmet készítettünk az épp tanult
történelmi témában. A már korábban megvalósult Legyél Te is informatikus! és Netezz
biztonságosan! programok is a gyerekek
digitális kompetenciafejlesztését, biztonsá-

Mi is csatlakoztunk a Posztolj verset az utcán! akcióhoz, ám az erős szél miatt módosítani kellett a tervet, s nem az utcára,
hanem az iskolába tettük ki a verseket. Illetve
reggel még a gyerekek rajzai és versei kikerültek a kerítésre, de hamar bemenekítettük
a lapokat. 10 órakor közös verselés volt az
iskolában, melyre vendégeink is érkeztek.

Idén először nem csupán a szavalóversennyel
emlékeztünk meg József Attila születésnapjáról. Igyekeztünk a versek szeretetét népszerűsíteni, miközben minél több embert
bevonni, hogy közösen ünnepelhessük a
verseket.
A gyerekek egy-egy idézetet írtak és dekoráltak rajzaikkal, de sok idézetet, verset
kaptunk a Nyugdíjas klub és a Vadon nőtt
gyöngyvirág tagjaitól, valamint az Önkormányzat dolgozóitól is. Köszönjük szépen!

Digitális Témahét az iskolában
Április elején a Digitális Témahéthez sok
programmal csatlakozott iskolánk is. E hét
célja a digitális pedagógia módszertanának
népszerűsítése, a digitális kompetenciafejlesztés az informatika órákon kívül is.
A Témahéten minden iskolából egy projekttel lehetett nevezni a szervezők által meghirdetett versenyre. Idén ez a harmadik osz-
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Velünk szavaltak az Önkormányzat dolgozói
és a Nyugdíjas klub tagjai is. József Attila: Kertész leszek című versét mondtuk el
együtt. Délután a Nagy László Művelődési
Házba vártuk a verset szerető embereket. A
szavalóversenyen több mint harminc gyerek
lépett fel, kellemes pillanatokat szerezve a
hallgatóságnak. Mindenki nagyon ügyes
volt, így nem volt könnyű kiválasztani a legjobb alsós, illetve felsős szavalókat. A műsort
színesítették Nagy Imola citerásai és Léstár
Edda, aki múlt héten egy énekversenyen ért
első helyezést. Énekével most is bizonyította
tehetségét.
A szavalóverseny végeredménye:
Alsó tagozat:
I. Druhapolcsik János (Simon István: Mirza)
II. Szalai Tímea (Nadányi Zoltán: Az első
pogácsa)
III. Görgicze Léna (Nadányi Zoltán: Az első
pogácsa)
Felső tagozat:
I. Léstár Edda (Goethe: A tündérkirály)
II. Fischer Karen (Petőfi S.: Golyók sivítnak,
kardok csengenek)
III. Dombrovszky Dóra (Muhi János: Tudod
anya)
A verseny után még egy kedves program
várta a gyerekeket a Művelődési Ház szervezésében. Kedvenc idézetét írhatta rá mindenki egy-egy lufira, melyekkel kidekorálták
a kultúrházat.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a
programokon, verset küldött vagy szavalt nekünk. Így tényleg közös élmény lett az ünnep.
Legyen a zene mindenkié!
Népdaléneklési verseny Pusztaszabolcson
„Legyen a zene mindenkié!” hirdette Kodály
Zoltán, és ez volt a mottója a Pusztaszabolcsi
József Attila Általános Iskola által meghirdetett tankerületi népdaléneklési verseny-

nek, melyet Kodály Zoltán születésének 135.
évfordulójára rendeztek meg április 7-én.
Iskolánkat Léstár Edda Anna 7. osztályos tanulónk képviselte a jeles versenyen, amelyen
két népdalt kellett énekelnie. A kötelező népdal az Erdő mellett estvéledtem kezdetű volt.
Választott népdalként Edda a Gerencséri utca
kezdetűt énekelte. Mindkettő Kodály Zoltán
által felgyűjtött dal. Sok tisztán csengő, szép
előadást hallottunk a délután folyamán. Edda
kiválóan szerepelt, korcsoportjában az 1.
helyet szerezte meg.
Gratulálunk Eddának és Szeipné Dérfi Márta
igazgatónőnek, aki Eddát felkészítette a versenyre. Kívánjuk e tehetséges lánynak, hogy
szívből jövő énekével, csodálatos hangjával
sokáig daloljon még mindannyiunk és saját
maga örömére.
Ovisok látogatása iskolánkban
Az egyik biztos jele annak, hogy hamarosan
vége a tanévnek, hogy leendő elsőseink meglátogatnak minket az iskolában. Nóra néni
és osztálya már nagyon várta az óvónéniket
és a nagycsoportosokat, hogy megmutassák
nekik, milyen az iskola, mennyi mindent
tanultak az elmúlt évben. Április folyamán
a beiratkozás is lezajlott iskolánkban. Az
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első évfolyamot a 2017/2018-as tanévben 15
tanuló kezdi meg. Előreláthatólag Németh
Mihályné Kriszti néni lesz az osztályfőnökük.
Ökoiskolai hírek
A tavasz folyamán nagyon sok olyan programunk volt, mely ökoiskolai céljaink megvalósulását célozták.
Kreatívak, szépek, hasznosak... és még lehetne sorolni a dicsérő szavakat arra a sok
tárgyra, amit a gyerekek készítettek kidobásra ítélt anyagokból.
Az iskola aulájában rendeztünk kiállítást
ezekből, majd az ott kiállított tárgyak közül
közönségszavazással döntöttük el, hogy melyek a legjobbak.
A több mind hatvan tárgyból nem volt
könnyű választani, mindenkinek megvolt a
maga kedvence, de a legtöbb voksot Lengyel
Gábor 1. osztályos tanuló tárgyai kapták.
Mi is csatlakoztunk a Jobb Veled a Világ
Alapítvány által kezdeményezett közös énekléshez. A mozgalom célja, hogy fenntarthatóságra nevelje a fiatalabb nemzedéket
a zene segítségével, felhívja a figyelmet a
környezettudatos életmód fontosságára –
írták közleményükben.
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Április 21-én vártunk mindenkit az iskolába,
akinek kedve volt a közös énekléshez, hogy a
Föld Napjának alkalmából így is felhívjuk a
figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
A Föld Napja alkalmából egész napos rendezvényünk volt, melyet a DÖK szervezett.
Sajnos az időjárás közbe szólt, de így is megrendeztük az akadályversenyünket, igaz,
hogy nem az előre tervezett pályán, hanem
az iskola épületében. Idén a központi témánk, melyhez a feladatok kapcsolódtak,
a védett állatok voltak. A legügyesebbek
egy kiránduláson vehetnek majd részt, de a
harmadik helyezett csapatok is örülhettek,
hiszen ők egy madárgyűrűzést láthattak.
Madárcsicsergős szép időben várt minket
Varga György, akinek a madárgyűrűzési
bemutatót köszönhetjük. Ő azon kevesek
egyike, akik Magyarországon madárgyűrűzési engedéllyel rendelkeznek, hiszen e
tevékenységhez szigorú vizsgákat kell teljesíteni. Bemutatójából is látszott, hogy nagyon
szereti a madarakat és igyekezett kedvet
csinálni e hasznos hobbihoz. A gyerekek
láthatták a gyűrűzés folyamatát, a befogóháló
használatát és sok szép madarat, többek
között cserregő nádiposzátát, nádirigót,
kékbegyet. A gyűrűzés és a megfelelő ada-

tok lejegyzése után a gyerekek szabadon
engedték a madárkákat.
Köszönjük Varga Györgynek ezt a kiváló
programot, melyet mindenki nagyon élvezett.
Az ökoiskola célja többek között az egészségnevelés is, s ehhez jól kapcsolódtak a Játékos
tudomány foglalkozások. Dr. Pásztor László
és csapata kétszer is ellátogatott iskolánkba,

ahol a gyerekeknek bemutató órákat tartottak. A hangulatos foglalkozások három
témakört dolgoztak fel szórakoztató formában. Tüsszencs!, Mikrobamánia és Rémisztő
kezek állomásokon játékosan szerezhettek a
gyerekek új ismereteket a tüsszentés, kézmosás és a mikrobák világáról.
A Happy hét az Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet által meghirdetett, a vízfogyasztást népszerűsítő program, melyhez mi is csatlakoztunk. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire károsak a
cukros üdítők, s milyen fontos lenne, hogy
gyermekeink inkább vizet igyanak. De az
elfogyasztott víz mennyisége sem mindegy.
Május 8-12. között különböző programokat
szerveztünk, melynek célja, hogy felhívjuk a
szülők és gyerekek figyelmét az egészséges
életmódra, kiemelten a vízfogyasztásra. Ezt a
projektet a 7. osztályosok szervezték meg. A
vizes 7próbán vízzel kapcsolatos feladatokat
kellett teljesíteni, a vízbárban, mely az udvaron felállított sátorban volt, minden szünetben friss vízzel várták a hetedik osztályosok
a gyerekeket. A gyerekek megkóstolhatták a
fehérvári Csitáry-kút vizét is. Önkormányzatunktól mindenki kapott ásványvizet,
aminek nagyon örültünk. Célunk az volt,

hogy a cukros üdítők helyett inkább vizet
fogyasszanak a gyerekek. Időnként hosszú
sor kígyózott a vizes sátornál, ez is mutatta,
hogy milyen finom is tud lenni egy pohár víz.
Reméljük, hogy a továbbiakban is inkább
a víz mellett fog mindenki dönteni, hiszen
nagyon egészséges ital. Köszönjük az Önkormányzatnak a segítséget és a 7. osztályosoknak az egész heti munkát!
S végül, de nem utolsósorban, szóljunk egy
olyan projektről, ami kora tavasz óta folyt
iskolánkban. Először csak a felső tagozatosoknak hirdettük meg a Kossuth-hét keretében a műanyagpalackok gyűjtését. Aztán
március közepén újabb versenyt hirdettünk,
melynek népszerűsége minden várakozásunkat felülmúlt.

Szabad 1 Lap
Rengeteget összegyűjtöttek a gyerekek, a
két versenyen közel 80 ezer palackot, melyek már nem a környezetünket szennyezik, hanem újrahasznosításra kerülnek. Az
eredmények:
Alsósok:
1. 10 008 db 1. osztály
2. 4 400 db 2. osztály
3. 4235 db 3. osztály
4. 2900 db 2.b osztály
5. 1 344 db 4.a
6. 1189 db 2.a
Felsősök:
1. 8547 db 8. osztály
2. 5870 db 6.a osztály
3. 2796 db 5. osztály
4. 1218 db 7. osztály
5. 189 db 6.b osztály
Önkormányzatunk jóvoltából a legtöbb palackot gyűjtők kiránduláson vehettek részt.
Az alsósok Fehérvárcsurgón jártak, míg a
felsősök az adonyi sziget Natura2000 területét keresték fel, s ismerkedtek annak
növény- és állatvilágával.
A papírgyűjtés elsődleges célja a szelektív
gyűjtés népszerűsítése és környezetünk védelme volt. De az élet képes olyan helyzeteket
teremteni, ami mindent felülír. Sajnos egyik
tanítványunk, társunk súlyos betegséggel
küzd, így a gyűjtés elsődleges célja az ő gyógyíttatásának segítése lett. Olyan összefogás-

nak lehettünk tanúi, ami mindannyiunkat
meghatott. Reggel még nem sejtettük, csak
bíztunk benne. És Bennetek. Abban, hogy
ismét megmutatjuk, hogy mennyire össze
tudunk fogni, ha szükség van rá. Aztán elindultatok. Jöttetek gyalog, pár kiló papírral
kezetekben, jöttetek nagy autóval, több száz
kiló papírral, jöttetek Szabadegyházáról,
hoztátok a papírt Sárosdról, jöttetek, jöttetek
és jöttetek... Volt köztetek régi tanítvány,
szülő, nagyszülő, de szép számmal olyan
is, aki csak hallotta, hogy baj van és segíteni
szeretett volna. Mi pedig büszkék voltunk/

-9-

vagyunk Rátok, mindenkire, aki részese volt
a mai gyűjtésnek. Jó érzés ilyen közösséghez
tartozni. Köszönjük!
„A közösség valahová tartozás és nyitottság,
ugyanakkor szeretet is minden ember iránt.
Más szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget ez a három tényező határozza meg:
minden embert szeretni, egymással szorosan
összetartozni, és megélni a küldetésünket.”
Köszönjük, hogy ennyien meghallottátok
hívó szavunkat, és összefogtatok velünk
Milán gyógyulásának érdekében.
Gyógyulj meg Milán!
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A NAGY LÁSZLÓ MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Az előző évekhez hasonlóan május 20-án
ismét megrendezésre került a Népdalkörök
Találkozója, ahol tíz környékbeli település
dalköre, kórusa, néptánc-csoportja mutatkozott be. A polgármesteri megnyitó után

a baracsi néptáncosok fergeteges műsort
adtak elő, majd sorban léptek a színpadra
a környékbeli - többségében már ismerős dalkörök. Szabó Vera és Szaniszló Sándor
szívhez szóló verssel örvendeztette meg a

jelenlévőket. A rendezvényt közös éneklés
és finom ebéd zárta. Köszönjük a házigazda
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör tagjaink
a szervezést és a résztvevőknek a vidám
hangulatot.

Szabad 1 Lap
TÁNCNAP KÉPEKBEN (ÁPRILIS 29.)
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Szabad 1 Lap

KINCSEM ÓVODA
Az ünnepre való készülődés során a gyermekek ízelítőt kaphattak a tojásfestés számos
lehetőségéből, különböző technikákat alkalmazva varázsoltuk át a tojásokat hímesekké.
Majd a kisfiúk hoztak kölnit az óvodába,
így csoportjainkon belül meglocsolhatták
a lányokat. Verset persze „kötelező” volt
mondaniuk, de ez nálunk egy óvodásnak
sem esett nehezére. Volt, aki az oviban tanult locsolóverset mondta el, de volt olyan
is, aki egyedi, saját költeményét adta elő
nekünk. Mindezért a kislányokkal tojással
jutalmaztuk őket.
Nem hagyjuk, hogy ez a kedves, régi szokás
nyomtalanul eltűnjön!
„Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!”

Az április mozgalmasan telt óvodánkban.
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén
is részt vettünk az április 3-ától 7-éig tartó Digitális Témahéten. A Napraforgó
(mini-kicsi) csoportosokkal „Gólya projektet” dolgoztuk fel. Online folyamatosan
figyelemmel kísértük egy gólyapár életét
egy bekamerázott gólyafészken. Meséket
néztünk projektoros kivetítéssel, majd
magunk is gólyává váltunk, és mindenféle
gólyás játékokkal színesítettük napjainkat.
Emellett a gyerekek megismerkedhettek
sokféle digitális eszközzel és használatukkal
(pl. digitális fényképezőgép, laptop, tablet,
mobiltelefon, nyomtató, lamináló gép stb.).
Majd készítettünk egy hangoskönyvet, melyen a gyermekek által előadott mondókák
és dalok szerepelnek egy közösen választott
mesével.
A digitális projekt ismét nagy sikert aratott
a gyermekek között, átjárta a játékosság és
a vidám hangulat. Jövőre is benevezünk!
Óvodánkban is megérkezett a tavasz és
vele együtt a húsvéti nyuszi is...
A húsvét amellett, hogy a kereszténység
egyik legnagyobb ünnepe, a tavasz köszön-

tésének, az élet megújulásának ünnepe is.
„Itt a tavasz vigadjunk, itt a húsvét
mulassunk”
Csoportjainkban a felkészülést már napokkal az ünnep előtt megkezdtük. Így például a nagytakarítást és csoportdíszítést is, a
gyermekekkel közösen, vidám hangulatban.
Megfigyeltük az időjárás változásait, a fákat,
bokrokat, madarakat, bogarakat, beszélgettünk a húsvéti néphagyományokról, népszokásokról, az ünnep jelentőségéről.

Április 22-e hetében a Föld Napjáról is
megemlékeztünk. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyermekeket már kiscsoportos koruktól fogva arra tanítsuk, hogy védjék, óvják környezetüket, ahol élnek. A Földdel kapcsolatos
elkészült alkotásokból kiállítást rendeztünk
be az óvoda főbejáratánál, melyet minden
kedves szülő és látogató megtekinthetett.
Ebben a hónapban még sok zenés műsor és
egyéb hangulatos előadás tarkította mindennapjainkat. Majd lázas készülődésbe
kezdtünk, hogy megünnepelhessük azt, aki
a legfontosabb számunkra.

Így május első hetében megtartottuk
óvodánkban az anyák napját.
Mindhárom csoportunkban külön-külön műsorral készültek a gyerekek, ahová
anyukák, nagymamák kaptak meghívást.
A gyerekek izgatottan várták, hogy előadhassák kis műsorukat, ügyesen felkészültek,
és az énekek, versek mellett kis ajándékkal

Szabad 1 Lap
is kedveskedtek anyák napja alkalmából
szeretteiknek.
Május 17-én nagycsoportosaink ellátogattak
Nóra nénihez és osztályához az iskolába,
részt vehettek egy tanórán, ahol énekeltek,
számoltak, mozgásos játékokat játszottak.
Óriási élményekkel gazdagodtak és eddi-

gi félelmeiket, kíváncsiságukat izgatottság
váltotta fel.
Ebben a lendületben folytatjuk óvodás napjainkat, melynek fő tevékenysége most már az
évzáróra, ballagásra való lelkes készülődés.
Évzáró ünnepségünk június 2-án 15:30-
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kor kerül megrendezésre óvodánkban,
melyre minden kedves hozzátartozót,
érdeklődőt szeretettel várunk!
Borbély-Györffy Brigitta
óvodapedagógus

KINCSEM - A KOMÁROMI LOVAS SZÍNHÁZ ELŐADÁSA

Autóbuszt indítunk a Komáromi Lovas Színház Kincsem c. musical előadására, mely
2017. június 24–én (szombaton), 19.00 órakor kezdődik.
(Az indulás időpontjáról az érintetteket személyesen tájékoztatjuk.)
A jegy ára: 6.500 Ft / 5.500 Ft (A vagy B szektor) + autóbusz költsége (2.000 Ft)
További információ: Egriné Ambrus Andreánál (30/638-4249)

Szabad 1 Lap
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KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!
Kurucz Gréta Hanna

Bozsik Simon

2017. 05.11.

2017. 04. 23. 		

Than K. ltp. 2/6

Táncsics u. 1.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI

Hétfő:
12:00-17:00		
13:00-16:00		
15:00-16:00		
16:00-18:30		
		
17:30-18:30		

Teleház
Falugazdász ügyfélfogadás
Ovis balett
Akrobatikus rock and
roll és Hip-Hop
Gubanc /kéthetente/

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

Szerda:
12:00-17:00		
15:00-16:00		
18:00-20:00		

Teleház
Okosító torna
Kempo

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

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

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

Teleház
Akrobatikus rock
and roll és Hip-Hop
Kempo

Szombat:
9:00-13:00		 Festő szakkör
12:00-15:00		 Teleház

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

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).
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

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

Fogorvosi röntgen:
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
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