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VII. évfolyam

EGY ÉV MÚLVA ELKÉSZÜL A 62. SZ. FŐÚT
SZABADEGYHÁZA-IPARTELEPET ELKERÜLŐ SZAKASZA
Már öt éve használhatják az autósok a Perkátát
elkerülő utat, 2015 júliusára pedig elkészült
Seregélyes elkerülője is. A most megvalósuló
2,9 km hosszú, Szabadegyháza-Ipartelepet
elkerülő szakasz megépítésével 2018 nyarára
teljessé válik a 62. sz. főút rehabilitációja, a
11,5 tonnás burkolat-megerősítés fejlesztése.
A kivitelezés indító sajtótájékoztatóján jelen
volt Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője és fejlesztési biztosa, dr. Simon László,
Fejér megye kormánymegbízottja, Egriné
Ambrus Andrea, Szabadegyháza polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője is.
A beruházás keretében új nyomvonalon, 2×1
sávos, 90 km/h tervezési sebességű lakóterületet elkerülő országos főút épül. A fejlesztés keretében három szintbeni és egy külön
szintű csomópont alakítanak ki. A 62114.
jelű Szabadegyháza vasútállomáshoz vezető
bekötő út találkozásánál, valamint az ipartelepi 1-es út kereszteződésénél új csomópont
jön létre, a megépülő új, teljes értékű balra
kanyarodó sávval kialakított 2-es ipartelepi
út pedig a 62. sz. főúton meglévő körforgalomba csatlakozik majd bele, ahol napi 800
tehergépjármű forgalma bonyolódik le.
A Pusztaszabolcs-Pécs vasúti fővonal és a
meglévő iparvágány szintbeni keresztezése helyett egy 96,6 m hosszú híd műtárgy
épül, így a főút forgalmi akadályoztatása a
beruházás befejezését követően megszűnik.
Ugyanakkor a kerékpáros, gyalogos és egyéb
közúti közlekedés számára a meglévő szintbeni átjáró is megmarad, a beruházást követően
az önkormányzat kezelésébe kerülő helyi
útról a teherforgalmat kitiltják. A zajhatás

csökkentésének érdekében összesen 512 m2
zajárnyékoló fal épül.
A kivitelező befejezte a humuszleszedést és
a töltésépítést. A cölöpözési munkálatok, valamint a közműkiváltások döntő többsége is
elkészült. Jelenleg a fagyvédő és javító rétegek
építése zajlik, jövő héten pedig már több szakaszon a beton alapréteg is a helyére kerül.
A fejlesztések eredményeképpen javul a főúthálózat burkolat-állapot minősége, ami az
elkerülő utakkal együtt egyenletesebb haladási sebességet tesz lehetővé, gyorsabbá válik
nagyobb városok elérhetősége, számottevően
javul a közlekedésbiztonság színvonala, és
jelentősen csökken a környezeti terhelés, a
zaj- és légszennyezés.
Varga Gábor, a térség országgyűlési képvi-

selője és fejlesztési biztosa hangsúlyozta: „A
beruházás után a közlekedők 90 km/h sebességgel közlekedhetnek Székesfehérvártól
Dunaújvárosig, továbbá a fejlesztés a megye
kevésbé fejlett területei szempontjából is jelentős. Könnyebb és gyorsabb megközelítést
biztosít számukra is.”
Dr. Simon László, Fejér megye kormánymegbízottja hozzátette: „Fejér megyében a 62.
számú főút rehabilitációja stratégiai kérdés,
a mostani 2,9 kilométeres szakasz volt a hiányzó láncszem. Rendkívül örülünk neki,
hogy ez az útszakasz nagyon jó minőségben,
megerősítve, 12 méteres koronaszélességgel
épül majd meg. Azt reméljük, hogy így a
jövőben kevesebb lesz a baleset.”
(A cikk folytatása a következő oldalon.)
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Egriné Ambrus Andrea, Szabadegyháza
polgármestere kiemelte: „Szabadegyháza
örömmel fogad minden infrastrukturális
fejlesztést, így a jelenlegit is, de van még
néhány kérdés, amiben egyeztetnünk kell
a beruházóval. Ilyen például a vasúti átjáró
megtartása a közúti forgalom számára, a jelenlegi 62. számú főút felújítása és későbbi
fenntartása, illetve az, hogy a két településrész
közötti biztonságos kapcsolat megmaradhasson.” (Szerk.: A polgármester beszéde teljes

terjedelmében külön cikkben olvasható.)
Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivője a beruházással kapcsolatban hangsúlyozta: „A NIF
Zrt. többször egyeztetett a kérésekről az önkormányzattal. Ennek eredményeként megerősítette, hogy a vasúti átjárót továbbra is használhatják a gyalogosok és a kerékpárosok mellett
az autósok is. A Szabadegyháza-Ipartelep elkerülő megépítését követően, 2018 júniusától
a 62. sz. főút teljes hosszában új szerkezetű,
11,5 tonnás megerősítésű, jobb minőségű és

gyorsabb közlekedési útvonallá válik.”
A kivitelezést a Szabadegyháza 2016 Konzorcium (Soltút Kft. – S-útvonal Zrt.) végzi, a
kivitelezés nettó költsége 3,16 milliárd forint.
A beruházás uniós és hazai forrás felhasználásával a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. beruházásában valósul meg.
(Forrás: http://www.nif.hu)
Egriné Ambrus Andrea

SZABADEGYHÁZA POLGÁRMESTERÉNEK BESZÉDE A 62.
SZ. FŐÚT ELKERÜLŐ SZAKASZÁNAK NYITÓÜNNEPSÉGÉN
Tisztelettel köszöntöm Önöket Szabadegyháza
Község Önkormányzata nevében. Külön tisztelettel köszöntöm Varga Gábor urat, térségünk
országgyűlési képviselőjét, fejlesztési biztost, dr.
Simon László kormánymegbízott urat, valamint
Kiss Boglárkát, a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. szóvivőjét. Végül, de nem utolsósorban köszöntöm valamennyiüket, akik a
62. sz. főút Szabadegyháza-Ipartelepet elkerülő
szakasz megvalósításában bármilyen minőségben részt vesznek.
Kis településünk lakosait több mint tíz éve
foglalkoztatja a szabadegyházi elkerülő építése.
Kétségtelen, hogy a Székesfehérvárt Dunaújvárossal összekötő főút perkátai és seregélyesi
elkerülő szakaszának átadása után sokan várják, hogy a Szabadegyháza-Ipartelepet elkerülő
szakasz is megvalósuljon. Mi magunk is! Ez
érthető, hiszen a jobb minőségű úton gyorsabb
a közlekedés, könnyebben elérhetők az autópályák. Ha még figyelembe vesszük a 62-es út
tranzitforgalmát is, minden településnek érdeke, hogy a környezetszennyezés és a belterületi
úthálózat terhelése csökkenjen. Mindemellett
a beruházás a környékbeliek egy részének egy
ideig munkalehetőséget is jelent és a helyi vállalkozások is profitálhatnak belőle.
A legtöbb infrastrukturális fejlesztés a település
élhetőségét szolgálja. Az új 62-es nyomvonala
- köztudomású - nem a szabadegyháziakról,
nem a szabadegyháziaknak épül, miután községünket kizárja az ország közlekedési hálóza-

tából. Önkormányzati vezetőként a lakosság
érdekeinek képviseletére tettünk esküt, így itt is
meg kell említenünk néhány nyitott kérdést, bizonytalansági tényezőt, amire még a beruházás
átadása előtt kell közösen megoldást találnunk.
Ezért örülök, hogy a témában illetékesek közül
most többen jelen vannak.
A NIF képviselőinek már számtalan fórumon
jeleztük írásban is a közlekedésbiztonsági,
forgalomtechnikai problémákkal kapcsolatos
észrevételeinket. Szabadegyháza esetében az
elkerülőt inkább a települést megosztó útnak lehetne nevezni, miután nem megkerüli, hanem
elválasztja a két településrészt. A gyár melletti
lakótelepen, illetve ipartelepen él a lakosok kb.
negyede, akik naponta járnak be a községbe,
óvodába, iskolába, orvoshoz, ügyet intézni vagy
egyszerűen csak rokonokhoz, ismerősökhöz, a
kisebb forgalmú ún. déli mezőgazdasági úton
kikerülték a 62-es utat. A most épülő elkerülő
szakasz ezt az utat kettészeli. Úgy tudjuk, hogy
ezen a csomóponton nem kerül körforgalom
kiépítésre, sőt még közvilágítást sem terveztek
ide. Látva az elmúlt hetek baleseti statisztikáit,
különösen az új 62-esen, félő, hogy ez a szakasz
hasonlóan veszélyes lesz közlekedésbiztonsági
szempontból.
Éppen ezért a legfajsúlyosabb kérdés az, hogy
a jelenlegi 62-es út és a vasúti átjáró szintbeli
kereszteződése megmaradjon. A tervekben
még az szerepelt, hogy ez lezárásra kerül. Ezzel az intézkedéssel a két településrész közötti
forgalom ellehetetlenül. Az önkormányzat a
munkaterület-átadáshoz azzal a feltétellel járult
hozzá, hogy ez a vasúti átjáró a helyi gyalogos és
személygépjármű forgalomnak, valamint az autóbusz-közlekedésnek fennmaradjon. A vasúti
átjáró lezárásával a helyközi buszközlekedés is
bonyolulttá, körülményesebbé válik, a távolsági
autóbusz-közlekedés pedig ellehetetlenül. A
szabadegyházi emberek életminőségét nem
javítja az elkerülő, hanem épp ellenkezőleg.
A felüljáróhoz közeli csomópont elsősorban

a Hungrana Kft. érdekeit szolgálja, miután
naponta több száz kamion érkezik a céghez.
A súlykorlátozás miatt megnő a lakótelepen
keresztülmenő forgalom. Felmerül, hogy a
jelentős kamionforgalom nem bénítja-e meg
a felüljáró előtt a forgalmat? Miután a jelenlegi elképzelések szerint a mostani 62-es út az
elkerülő átadása után az önkormányzat tulajdonába kerülne, egyeztetések szükségesek a
régi 62-es nyomvonalának felújítása és későbbi
fenntartása kérdésében. A jelenlegi igencsak
rossz állapotban lévő utat saját erőből felújítani
sem tudjuk, tekintettel arra, hogy szolidaritási
hozzájárulás címén kb. egy ilyen volumenű
útfelújítás összegét fizetjük be az államnak.
Itt, ezen a fórumon is kérjük képviselő úr, kormánymegbízott úr segítségét, közbenjárását, ha
már át kell vennünk a közel 3 km-es útszakaszt,
akkor azt megfelelő állapotban vegyük át. A
későbbiekben a fenntartás is jelentősen megterhelné az önkormányzat büdzséjét.
Remélhetőleg mindezekre a kérdésekre az
illetékesekkel - közúttal, Hungrana Kft.-vel,
közlekedési vállalatokkal - minél előbb kompromisszumos megoldásra jutunk, hogy az önkormányzat 2018-ban a műszaki átadáshoz
fenntartás nélkül hozzá tudjon járulni. Miután
az önkormányzatnak is érdeke a helyi nagyvállalkozással a megfelelő partneri viszony kialakítása, ahogy a Hungrana Kft., az önkormányzat
is korrekt módon törekszik a megállapodásra.
Elsősorban kommunikációval, párbeszéddel
kell mindkét fél számára elfogadható megoldást
találni, miután az önkormányzat sem feltétlenül szeretné sem a média segítségét kérni,
sem korlátozó rendelkezésekkel akadályozni
az önkormányzati utakra a behajtást.
Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy
a Szabadegyháza-ipartelep elkerülő szakasz
nyitóünnepségén kis településünkön köszönthetem Önöket.
Köszönöm a figyelmet.
Egriné Ambrus Andrea
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Július 25-én ülésezett a képviselő-testület.
A településfejlesztéssel, településrendezéssel
és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló rendelet elfogadása
Október 1-jéig az önkormányzatnak meg kell
alkotnia a településképi rendeletét. Ennek egyik
előfeltétele a partnerségi szabályzat és az arculati kézikönyv megalkotása. A hatályos jogszabályok előírják, hogy rendeletben szabályozza
az önkormányzat, hogy kit hogyan, milyen
módon tájékoztat, kiket von be az egyeztetésbe.
A rendeletet a testület egyhangúlag elfogadta.
A lakásépítés, energiatakarékos korszerűsítés támogatásáról szóló 12/2013.(XI.14.)
önkormányzati rendelet módosítása
A rendeletmódosítás lényege, hogy akinek bármilyen tartozása van az önkormányzat felé, ne
kapjon támogatást, másrészt, hogy Szabadegyházán lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezzen a kérelmező. A rendeletmódosítást
egyhangúlag elfogadta a testület.
Energetikai korszerűsítés, illetve lakásépítési
támogatás iránti kérelmek elbírálása
A benyújtott kérelmek mind formai, mind
tartalmi szempontból megfeleltek a rendeletben foglaltaknak. A fentiek alapján vissza nem
térítendő támogatásban részesült:
- Pintér Zoltán és neje (Petőfi u.) 179.642,- Ft
- Tóth Pál és neje (Gyári u.) 600.000,- Ft
- Tomori János (Széchenyi u.) 600.000,- Ft
- Bártfainé Virág Ágnes (Hangya köz) 103.213,Ft
Lakásépítésre 600.000,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban és 600.000,- Ft kamatmentes
kölcsönben részesült Mező utcai ingatlana

építéséhez Szaniszló Gábor.
Feladat-ellátási szerződés jóváhagyása a Prima Sanitas Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal a háziorvosi
feladatok ellátására
A testület korábbi döntése értelmében a polgármester és a jegyző előkészítette a Prima Sanitas
Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel a feladat-ellátási szerződés tervezetét. A szerződésben
foglaltak alapján a háziorvosi és iskola-egészségügyi feladatokat dr. Goda László látja el, az
önkormányzat által térítésmentesen biztosított
rendelőben, a későbbiekben közzé tett rendelési
időben. Az önkormányzatot terhelik az orvosi
rendelők karbantartási költségei, a közüzemi díjak. A vállalkozás vállalja a szakdolgozó
alkalmazását, az informatikai szolgáltatások
díjának fizetését, valamint a kft. gondoskodik
az ellátáshoz szükséges nyomtatványok, egyszer
használatos eszközök, kötszerek, gyógyszerek,
fertőtlenítő szerek beszerzéséről. A háziorvos
távolléte esetén a vállalkozás fizeti a helyettesítési díjat.
Az önkormányzat a vállalkozás részére a Sárosdi
utca 5. szám alatti szolgálati lakást, gépkocsitárolót és az ingatlanhoz tartozó kertet biztosít.
Dr. Goda László szeptember 1-jétől helyettesítő háziorvosként látja el feladatát, a fenti
feladat-ellátási szerződés 2017. december 1-jén
lép hatályba.
A szeptember 1. és november 30. közötti rendelési időről a későbbiekben tájékoztatjuk a
lakosokat.
Az adósságkonszolidációban nem részesült
települések támogatása során elnyert pályázati konstrukció keretében a napelemes
fejlesztésre beérkezett ajánlatok elbírálása

Az előző ülésen, július 3-án döntött a képviselő-testület a település intézményeiben
összességében 34,32 kWp összteljesítményű
fotovoltaikus rendszer kialakítása tárgyában
ajánlattételi felhívás elfogadásáról. A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert
az ajánlatok bekérésére. A beruházás a Kbt.
értékhatár alatti beruházás, nem tartozik a
közbeszerzési törvény hatálya alá. Az ajánlattételi felhívás ezért nyilvánosan nem került
közzétételre. 2017. július 4-én ajánlattételi felhívást küldtünk az AlbaNet Inromatikai Kft.,
az Alba-TT Elektronik Kft. és a Buildgreen Kft.
részére. Az ajánlattételi felhívásra határidőben
július 24-én 10 óráig mindhárom árajánlat
megérkezett. Ezen túl - ajánlatkérés nélkül érkezett még egy ajánlat, a FIB 98 Bt. részéről.
Az ajánlattételi felhívás alapján a pályázatok elbírálásának szempontja a szerződés összértéke.
A felhívás szerint „Alkalmas az az ajánlattevő,
aki 2015-2016. évben legalább nettó 10 millió
Ft összegű árbevétellel rendelkezik. Az ajánlattételi felhívás alapján a FIB 98 Bt. ajánlata
érvénytelen, miután a nettó árbevétele miatt
nem felel meg a felhívásban foglaltaknak. A
legkedvezőbb ajánlatot a Buildgreen Kft. tette, nettó 14.836.000,- Ft összegben. A testület
egyhangúlag a Buildgreen Kft-t bízta meg a
napelemes beruházás kivitelezésével. A szerződéskötést követően hamarosan elkezdődik
az önkormányzat intézményeinél - művelődési
ház, óvoda, községháza, egészségügy - a napelemes rendszer kiépítése. (A pályázaton elnyert
összeg bruttó 19.057.620,- Ft volt, ezt 2018. év
végéig kell felhasználnunk.)
Egriné Ambrus Andrea

PÁLYÁZATI HÍREK

50 MILLIÓ FORINT PÁLYÁZATI FORRÁS AZ ISKOLA FELÚJÍTÁSÁRA!
Általános iskolánk felújítása már több évvel
ezelőtt megkezdődött, a tetőfelújítás, hőszigetelés, nyílászárócsere azonban nem részben lett
elvégezve. Tavaly május elején nyújtotta be önkormányzatunk az általános iskola felújítására a
Széchenyi 2020 program keretében a pályázatát,
a „Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés”
pályázatra. A pályázati eljárás eredményéről
több mint egy év elteltével, idén augusztus 10én értesültünk, mely szerint a „Szabadegyházi
Kossuth Lajos Általános Iskola korszerűsítése
című támogatási kérelmet elbírálták és támo-

gatásra alkalmasnak minősítették.
Az önkormányzat 6 Ft híján 50 millió Ft támogatásban részesült. A beruházás teljes
költsége 96.246.951,- Ft, ebből önkormányzati
önerő - a testület korábbi döntése értelmében
- 46.246.957,- Ft. A közel százmilliós beruházásból az iskola energetikai korszerűsítését valósítjuk meg: homlokzati nyílászárók cseréjét, tető
héjazatának cseréjét, az épület hőszigetelését,
napelemek telepítését és fűtési rendszerének
átalakítását. Az épület energetikailag elavult
szerkezetei és berendezései ugyanis jelentősen
korlátozzák és fenntarthatatlanná teszik az épület használatát.

Ki kell emelnem, hogy bár az iskola fenntartója a KLIK, de az ingatlan az önkormányzat
tulajdonában áll, és a község központjában
fekvő ingatlan a településképet meghatározza,
a korszerű épület Szabadegyházát szépíti, gyermekeink, unokáink egy korszerű, színvonalas,
esztétikus intézménybe járnak tanulni. (Az már
csak mellékes, hogy az államnak is energiát
takarítunk meg a korszerűsítéssel.)
Köszönjük Varga Gábor országgyűlési képviselő
úr támogató közbenjárását a pályázati támogatási összeg megítélésénél!
Egriné Ambrus Andrea
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SKORPIÓ POLGÁRŐR-ÖTE MÁR SZABADEGYHÁZÁN IS
Az elmúlt időszakban bizonyára egyre többen
látják, hogy minden nap és eltérő napszakokban feltűnik egy fehér Suzuki Vitara gépjármű,
„Polgárőrség” felirattal. A Gárdonyi járás illetékességi területén járőröző Skorpió P-ÖTE
egyesülettel önkormányzatunk szerződést kötött, a közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatok
hatékonyabbá tétele érdekében.
Remélhetőleg jelenlétükkel preventív módon
járulnak hozzá a bűnmegelőzéshez, a lakosság
szubjektív biztonságérzetének növeléséhez.

TESTVÉRTELEPÜLÉSI LÁTOGATÁS KORONDON
Önkormányzatunk hagyományosan meghívást
kapott a Korondi Fazekas Vásárra. Településünket kisebb, néhány fős csoport képviselte
az immáron 40. alkalommal megrendezett
ún. „Árcsói Vásáron”, ahol évről évre többen
gyűlnek össze, hogy megcsodálják a korondi fazekasok és más kézművesek portékáit.
Ilyenkor Korond tucatnyi testvértelepülése is
képviselteti magát, általuk is népszerűsítve a
Sóvidék egyik legismertebb települését.
Ilyen alkalmakkor a testvértelepülési küldöttségek tagjainak megmutatják a környék nevezetességeit, s mi mindig újabb és újabb kincseket
találunk, amit később, a buszos kirándulásokon
résztvevőknek tovább adunk. Idén Fenyőkútra,
Pálpatakára és a Varságba vittek el bennünket.
Ezekre a helyekre nagyobb busszal nem is lehet
eljutni, a meredek kapaszkodók, keskeny erdei
utak és a veszélyes pallók így is eléggé növelték
az adrenalinszintünket. A látvány és az élmény
viszont kárpótolt minket, ajánlva a helyeket a
szenvedélyes túrázóknak.
Pálpataka Korondtól 7 km-re északra, a Miklós
patak mentén 900-1000 méter közötti tengerszint feletti magasságban fekvő szétszórt település. A közelben húzódnak a Görgényi-havasok, amelyek a faluból is jól látszanak. A falu
turizmusa kiépülőben van, a helybeliek várják
azokat a vendégeket, akik szeretnének elszakad-

ni a kényelemtől és közel szeretnének lenni a
természethez, szeretnének megismerkedni az
itteni kultúrával, hagyományos bioételekkel
(sajtfélék, túró parasztcsorba stb.), barangolni a
természetben, helyi növényeket szedni (áfonya,
szeder, gombafélék). Egyik legszebb látnivalója
modern fatemploma, faragott domborműves
stációkkal és fából faragott berendezéssel. A
templomon kívül több mint százéves fából
faragott harangláb látható.
Fenyőkút jellegzetes erdélyi, hegyvidéki szórványtelepülés. Az erdős hegyekkel övezett magas fekvésű település Korond felől közelíthető
meg. Alig hat kilométer, de hosszúnak tűnő
út után kiérve a fennsíkra, a környék, a táj, a
látvány lenyűgöző. A központban a település
kultúrháza a Fenyőkúti Kultúrotthon. Itt az
épületek mind fából készülnek. Itt 320-an élnek,
és a település határában Natura 2000 élőhely
hálózat által védetté nyilvánított Fenyőkúti-tőzegláp található. Az áfonyabokrokkal tarkított
tőzegmoha rendkívül látványos.
Székelyvarság Hargita megye legnagyobb
szórványtelepülése, amely kb. 77 km2-en a
Nagy-Küküllő forrásvidékén, a Dél-Görgényi
havasokban, a vulkanikus eredetű székelyvarsági medencében található, 830-1050 méterrel
a tengerszint fölött, a Nagy Somlyó és a csomafalvi Délhegy tövében. Területének közel

60%-a erdő, otthonos erre a nyúl, róka, farkas,
barnamedve, hiúz, fajdkakas, császármadár.
Rengeteg a málna, áfonya, szeder és szamóca,
a gombafajták változatossága lenyűgöző. Sebes
vízű patakjaiban gyakori a pisztráng. Ez a régió
egy óriási szabadtéri múzeumnak tekinthető.
A falvak, a hűen őrzött hagyományok és színes
népviseletek igen vonzóak a turisták számára. Itt található a Csorgókő-vízesés, avagy a
„székelyek vízesése”. A kétszintű vízesést a 6-7
méter magasból alázúduló patak vize alakította
ki. A felső szintre is érdemes felkapaszkodni,
ezt a sziklában levő lépcsőszerű repedések és
párkányok teszik lehetővé. Varságon évszázados hagyománya van a zsindelykészítésnek, a
falut Erdély szerte viccesen Zsindelyországnak
nevezik.
Kirándulásunk utolsó állomása a Jézus szíve kilátó volt, ahova kalandos úton tudtunk
a 20 személyes buszokkal felkapaszkodni. A
műalkotás Farkaslaka és Székelyszentlélek
falvak határában látható, a 958 méter magas
Gordon-tetőn elhelyezkedő szobor kilátóként
is funkcionál. Az alkotás legfőbb alapanyaga
rozsdamentes acél, egy kétméteres betonalapzaton áll. A szobor fejrészébe csigalépcső
vezet, 22 méteres magasságában Kelet-Európa
legnagyobb Krisztus-ábrázolásának számít. A
monumentális Jézus-szobrot számos kritika éri
kinézete, méretei és anyaga miatt, a legjobb,
ha mindenki saját szemével győződik meg,
tetszik-e neki vagy sem... Egy biztos: a látvány,
ami a szobor fejéből elénk tárul, kárpótol minket a zötyögős utazásért. Szép időjárás esetén a
Fogarasi-havasokig is kilátás nyílik.
A korondi vásár forgatagába visszaérve koncertek, fúvószenekarok és gyermekműsorok
szórakoztatták a jelenlévőket. Minden alkalommal újabb és újabb látnivalókat fedezünk
fel a környéken, amit aztán továbbadhatunk
- kirándulási tippként is - ismerőseinknek.

Szabad 1 Lap
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BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS KÖZÉPISKOLÁSOKNAK
Szabadegyháza Község Önkormányzata a
2017/2018-as tanévben is biztosítja a középfokú oktatási intézményben tanulók részére a
beiskolázási támogatást. A 15.000,- Ft összegű
támogatás feltétele:
- egyszerűsített kérelem kitöltése
- iskolalátogatási igazolás a 2017/2018-as
tanévre vonatkozóan
- bejelentett szabadegyházi lakóhely vagy
tartózkodási hely

- nappali tagozatos jogviszony
A támogatási kérelem megtalálható a Polgármesteri Hivatalban. A kérelmek és az iskolalátogatási igazolás végső leadási határideje
2017. szeptember 20.
A kifizetés a kérelmek beérkezését követően
szakaszosan, kéthetente történik.
A támogatást az érettségi utáni képzésben
résztvevők is kérhetik, amennyiben a fenti
feltételeknek megfelelnek.

A felsőfokú oktatási intézményekben tanulók részére a későbbiekben lehetőség lesz a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében támogatást kérni. Miután ez
keresztféléves támogatási rendszer, ennek
kiírásáról a képviselő-testület ősszel dönt.
Polgármesteri Hivatal

FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK
Folyamatban van a térfigyelő kamerarendszer
bővítése. A meglévő 19 kamera korszerűsítése mellett a frekventált helyeken további
kamerákat telepítünk. Így az intézmények,
temetők környékén, a frekventált helyeken
lehet számítani további kamerákra. A beruházás kivitelezésének határideje: szeptember
30. A fejlesztés kb. 9,5 millió forintba kerül.
A kibővített kamerarendszer remélhetőleg
kedvező hatással lesz a közbiztonságra, ami
a településünkön is jelen lévő Skorpió Polgárőr Egyesülettel együtt hatékonyabb lesz
a bűnmegelőzésben.
Szeptember 1-jétől új háziorvosa lesz településünknek, erre az időpontra a szolgálati
lakást fel kellett újítanunk. A lakásban klímaberendezést építettünk, a padlóburkolatot
cseréltük, redőnyöket, szúnyoghálókat szereltünk föl, fűtéskorszerűsítési, villanyszerelési munkákat, valamint tisztasági meszelést,
festést végeztünk. Kiépítésre került a riasztórendszer, ami a távfelügyelethez csatlakozik.
A munkálatok jelentős részét helyi kötődésű
vállalkozó végezte: köszönjük a gyors és kiváló
minőségű munkát Biál Györgynek (redőny,
szúnyogháló), Mester Ferencnek (padló). A
beépített anyagok és munkadíjak összességében mintegy 3,5 millió forintba kerültek. A
festésnél, meszelésnél csak az anyagot kellett

megvásárolnunk, a munkát főként közfoglalkoztatottak és diákmunkások végezték. Az
orvosi szolgálati lakás pince- és padlásterének
takarításánál, a kert és udvar rendbetételénél,
tereprendezésnél, térkövezésnél a közfoglalkoztatottak - Baranyai István irányításával
- gyors, minőségi munkát végeztek.
Igény szerint az óvodában és az iskolában
is tisztasági meszelést végeztünk, itt is nagy
segítség volt a közfoglalkoztatásban részt
vevők és a diákok munkája. Külön köszönjük

Ujcz Miklósnak az intézményeknél végzett
meszelést, festést.
A művelődési ház melletti felnőtt játszótér
elemei igencsak javításra, felújításra szorulnak. Mérlegelve a felújítási költségeket, gazdaságosabb új elemek telepítése. Egyúttal az
ipartelepre a szabadidő-park közelébe is egy
felnőtt fittnessparkot telepítünk.
Egriné Ambrus Andrea

-6-

Szabad 1 Lap

A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁSRÓL, AVARÉGETÉSRŐL
Szinte minden héten érkezik bejelentés a Polgármesteri Hivatalba, hogy a szomszéd vagy
utcabeli lakos rossz időpontban, a szabályokat
figyelmen kívül hagyva gyújt tüzet. A legtöbbször elegendő lenne, ha a bejelentő közvetlenül
a szomszédnak vagy a szabálytalankodónak
szólna, hiszen ha már bejelentés érkezik, sokszor eldurvul a helyzet a szomszédok között,
és később már csak azért se tartja be a szabályokat, vagy ő is ürügyet keres a feljelentésre.
Éppen ezért nem árt, ha néhány dologgal tisztában vagyunk a szabadtéri - akár külterületi,
akár belterületi - égetés, tűzgyűjtés szabályaival
kapcsolatban.
Általános tűzgyújtási szabályok
• Külterületen általában tilos égetni, kivéve
ott, ahol azt jogszabállyal, külön meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik
(pl. erdőterületen erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre külön szabályok
vonatkoznak);
• Külterületen lévő, lábon álló növényzet,
tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését
előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi
hatósággal;
• Belterületen csak abban az esetben lehet
növényi hulladékot égetni, ha azt önkormányzati rendelet megengedi;
• A kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés megengedett a tűz állandó felügyelete
mellett;
• Tűzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a tűzgyújtás,
ha azt egyébként más jogszabály megengedi;
• A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit erdészeti
jogszabályok és az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) tartalmazza;
• Jogszabálytól eltérő vagy hatósági engedély
hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von maga után!
Tűzgyújtás az erdőben kijelölt tűzrakó helyen
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén
turisztikai célból tűzvédelmi szempontból
állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzrakó helyet az
erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani,
illetve az erdőtűz elleni védelmével kapcsolatos
feltételek megteremtéséről gondoskodni. A
kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok
betartásával bárki jogosult tüzet rakni.
• a tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól
azért, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni az
égő tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a szél, gondoskodni kell arról, hogy
készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas
anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát),
• a tüzelés befejezését követően a tüzet gon-

dosan el kell oltani, meg kell győződni arról,
hogy elaludt, távozás előtt lehetőleg földet kell
szórni a hamura.
Erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetés
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó – annak
hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő személy jogosult.
Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy
az erdőgazdálkodási tevékenység keretében
végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az
illetékes tűzoltósághoz be kell jelenteni.
Avar és kerti hulladék égetése
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat,
ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit.
Szabadegyháza településen helyi rendelet
alapján a szabadtéri tűzgyújtás megengedett: hétfőn, szerdán és pénteken 8-18 óra
között.

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés,
bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem
tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem.
Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az
általános égetési szabályok betartását követeli
meg. Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni az
égő tüzet, még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására
alkalmas anyag, eszköz készenlétben tartására,
pl. víz, homok;
• a tevékenység befejezését követően a tüzet
gondosan el kell oltani, meg kell győződni
arról, hogy elaludt;
A fentieket azért tartjuk fontosnak többször
hangsúlyozni, mert bármennyire is betartja
valaki a szabályokat, mindig akad „jóindulatú”
ember, aki a szabályosan, megfelelő időjárási
körülmények között, a rendeletben meghatározott időszakban tüzet gyújt (pl, kukoricaszárat
éget), mégis kihívják a tűzoltókat.
Jó példa erre egy olvasónk esete.

„Tavaly novemberi történet: Jóhiszeműen - az
önkormányzat rendeletében meghatározott
időszakban - tüzet gyújtottam, hogy elégessem a kertben a kukoricaszárat. Az időjárás
is kedvező volt, megkérdeztem a hivatalban,
hogy mikor lehet égetni - gondoltam, semmi
gond nem lehet. Igen ám, de nemrég városból falunkba költözött szomszéd hölgy úgy
gondolta, zavarja a füst - falun vagyunk! -,
és kihívja rám a tűzoltókat. Három kocsival
érkeztek, biztosan úgy informálták, hogy ég
a falu, majd a helyszínre érve megállapították, hogy nincs gond, mert őrzik a tüzet, sőt
addigra már csak hamu volt... Ezt elégedetten nyugtázták, majd megnyugtattak, hogy
legyek nyugodt, szabályosan égettem, ha a
helyi rendelet megengedi, akkor főleg... Szó
sem volt arról, hogy pár hónap elteltével jön
egy számla a katasztrófavédelemtől, több mint
60 ezer forintról, hogy a három tűzoltóautó
kivonulási költségét fizessem ki. Ekkor kértem
segítséget kétségbeesetten, hiszen én jóhiszeműen, utána érdeklődve álltam neki égetni, az
idő is alkalmas volt, akkor most mit tegyek?
Levelezésbe kezdtünk. Miután a hivatalban is
úgy gondolták, hogy igazam van, segítettek levelet fogalmazni, a tűzoltók újra fenyegetőztek,
újra levelet írtunk... Nem életszerű, hogy ha
valaki törvénytisztelő polgárként végzi a dolgát,
rosszindulatú emberek célpontjaként ilyen
helyzetbe hozzák. A hivatalban is azt mondták,
„ne fizessen!” Legalább féléves levelezés következett köztünk és a katasztrófavédelem között.
Ki bírta tovább? Most sokan azt gondolhatják,
hogy a hatóság. Amikor már a média nyilvánosságával „fenyegetőztünk”, érdekes módon
nem levél jött, hanem egy telefonhívás... Hogy
továbbra is fenntartjuk-e a véleményünket?
Persze, hiszen ez az igazság! „Akkor felejtse el
az ügyet!... Fizetnie nem kell!” No comment!
Mi ebből a tanulság? Ne ijedjünk meg attól,
hogy kapunk egy sárga csekket vagy egy felszólító levelet, „Dr.” vagy bármilyen titulusú
aláírással. Járjunk a végére a dolgoknak! Ha
a szabályokat betartva, tiszta lelkiismerettel
csinálunk valamit, érdemes az igazunkért küzdeni! Nem biztos, hogy mindig a hatóságnak
van igaza, hiszen ott is emberek dolgoznak, és
senki sem tévedhetetlen!”
Nekem szerencsém volt A jövőben azért mindenki figyeljen arra az égetési szabályok betartására, mert sajnos bárki kerülhet hasonló
helyzetbe, önhibáján kívül, hiszen mindenkinek vannak jóakarói! Nekik pedig azt üzenjük,
hogy ha valaki akarja, bárkinél lehet találni
„gyenge” pontot, ami miatt fel lehet jelenteni!
Mielőtt felemelik a telefont, gondoljanak erre!
Falun vagyunk, és ha valaki leköltözik falura,
számolnia kell azzal, hogy a szomszédban néha
füvet nyírnak, néha égetnek, néha ugat a kutya
vagy kukorékol a kakas...”

Szabad 1 Lap
Az idejében felismert
melldaganat gyógyítható!
A Szabadegyházán lakó 45-65 év közötti asszonyok,
akik 2 éven belül nem vettek részt emlőszűrésen, névre
szóló meghívót kapnak

a szűrővizsgálatra.

A vizsgálat időpontja:
2017. augusztus 30- szeptember 08. között
Rendelési idő: hétfő-péntek 7:30-13:30 óráig
A vizsgálat helye:
Székesfehérvár Hunyadi u. (új SZTK) harmadik emelete

Kérjük, mindenki jöjjön el, aki meghívólevéllel
rendelkezik!
Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a
szűrőállomáshoz bizalommal.
Telefonszám: 06-20/387-7996

Fejér Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
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Szabad 1 Lap
Védőnői méhnyakszűrés
Szabadegyházán
Szabadegyházán immáron 8 éve elérhetővé vált a védőnői
méhnyakszűrés.
A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást újdonságként ez évtől nemcsak a meghívólevéllel rendelkező (25-65 év közötti) nők vehetik igénybe. Minden Szabadegyházán élői hölgy részt vehet a szűrővizsgálaton!
A szűrésre előre egyeztetett időpontban kerül sor, így megspórolhatják a szakrendelőbe
utazást és a várakozást. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve
hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével és kezelésével a betegség
gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a
méhnyak-daganatos nők 65%-a egyáltalán nem vagy több mint három éve nem volt
méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során vagy a laboreredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja.
A méhnyakszűrést a védőnői tanácsadóban végzem.
Jelentkezni lehet személyesen a tanácsadóban,
a 06/25/478-711-es vonalas, illetve a 06/30/550-0785-ös mobil telefonszámon.

Kérem, aki meghívólevelet kapott, azt hozza magával!
Várom jelentkezésüket! A szűrés életet ment! Tegyen az egészségéért, vegyen részt az
ingyenes szűrésen, önmagáért, családjáért!
Tisztelettel: Nochta Tamásné
védőnő

Szabad 1 Lap

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Szépkorúakat
2017. szeptember 30-án 14 órától
a Nagy László Művelődési Házban
tartott Idősek Világnapja
rendezvényére.
Köszöntőt mond:
Egriné Ambrus Andrea
polgármester asszony
Műsorral készülnek a Kincsem Óvoda csemetéi
Fellépőnk a 3+2 együttes
Az önkormányzat vacsorával látja
vendégük az időseket.
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AGÁRDI POPSTRAND - AHOL TÖBB GENERÁCIÓ TALÁLKOZIK
A szabadegyházi lakosok immár harmadik éve
kedvezményes jeggyel juthatnak be az Agárdi
Popstrand koncertjeire. Ez - kb. 4000 forintos
jegyárakat tekintve - egy nagyobb család vagy
baráti társaság esetében akár ötszámjegyű
megtakarítást is jelenthet. A koncertek gyakori résztvevői azt látják, hogy évről évre egyre
több ismerős arccal találkoznak a Velencei-tó
partján, a Popstrandon.
Szabadegyháza 2015 óta minden évben megállapodást köt a Popstrand támogatására, ez
kb. 170.000 Ft költséget jelent az együttműködéshez. Ezért cserébe - a koncertenkénti
néhány tiszteletjegyen és állandó belépőn
túl - minden szabadegyházi lakos féláron
veheti meg belépőjegyét. Személyesen is tapasztalom, miután idén is több koncertre
ellátogattam, hogy ez a fenti összeg sokszorosan megtérült, hiszen tényleg sok falubelivel
találkoztunk, és nagyon nagy keletje volt az
ajándékjegyeknek is.
Az egyik koncert szünetében személyesen
is volt alkalmam pár mondatot váltani az
Agárdi Popstrand főrendezőjével, Turbók Jánossal - Turbinával -, és a beszélgetés végén
Turbinával arra az elhatározásra jutottunk,
hogy ennek a kezdeményezésnek a sikerét
meg kell osztani mindenkivel, hogy jövőre
még többen kedvet kapjanak ellátogatni a
nagyszabású koncertekre.
Így az idény végéhez közeledve sor került az
interjúra...
A koncertek előtt és a szünetekben azt látjuk-halljuk, hogy nemcsak Gárdonyból, hanem nagyon sok településről érkeznek vendégek a Popstrandra! Sok településsel álltok
kapcsolatban?
Igen, jelenleg harminc önkormányzattal
működünk együtt. Hála Istennek, nemcsak
környékbeli, hanem távolabbi települések
vezetői is megkeresnek, hogy van igény a
lakosok részéről a kedvezményes koncertjegyre. A távolabbiak közül megemlíteném
pl. Biatorbágy, Érd, Törökbálint településeket,
akik - kortól, nemtől függetlenül - minden
lehetséges csatornán népszerűsítik, reklámozzák a rendezvényeinket. Sajnos van arra
is példa, hogy a polgármester arra hivatkozva
nem köt velünk megállapodást, mert sok a
diszkóbaleset...
Szabadegyháza több év kihagyás után csatlakozott ismét a Popstranddal együttműködők
köréhez. Községünkhöz közel fekszik Agárd, a
zichyújfalusi út felújítása óta még gyorsabban,
biztonságosabban meg tudjuk közelíteni a
tópartot. Ezek szerint más, távolabbi települések polgármesterei is látják a lehetőséget
a közösségépítésre, és nem lehet mindent
minden településen „helybe vinni”...
Sajnos nem mindenki így gondolkodik. A
polgármesterek hozzáállásán, szociális ér-

zékenységén, szemléletmódján múlik, hogy
élnek-e a lehetőséggel vagy nem. Ha a településvezető maga nem is kíváncsi a nagyrendezvényeinkre, a lakosok azért még szívesen
ellátogatnának egy Edda-, Bikini- vagy Neoton-koncertre. Nekem - a helyi és megyei
politikában eltöltött évek, évtizedek alatt - jó
szemem van ahhoz, hogy egy képviselőről
vagy polgármesterről meg tudjam mondani,
valóban az őt megválasztó lakosokért él, dolgozik, vagy más érdekek motiválják. Sajnálom
azokat az embereket, ahol az önkormányzat
vezetői nem tudnak az emberek fejével gondolkodni, beleélni magukat az ő helyzetükbe,
mit látnának, hallanának szívesen... Beszélhetünk akármilyen divathullámról, az igazi
érték 40 év múlva is érték, jó példa erre az
Agárdi Popstrand.
A mi gyepszőnyeges színpadunk, légkör és a
jól látható színpad elérhető közelségbe hozza a
fellépő sztárokat, és ez a közvetlenség, a közös
zenei érdeklődésből adódó itt szövődő ismeretségek, barátságok adják a hely varázsát.
Igen, azt mi magunk is tapasztaltuk, hogy
nem kimondottan egy korosztályt céloztok
meg... A mi családunk és ismerőseink is vitték
a gyerekeket, sőt a nagyikat is...
A Popstrand közönsége három-, ha lassan
nem négygenerációs. A múltkori Edda-koncerten három barátnőre lettem figyelmes,
akik - velem együtt - már nem a tini korosztályhoz tartoznak. Egyikük bevallotta, már
évtizedekkel ezelőtt járt itt, de most, már 70
fölött rábeszélték a barátnői, jöjjenek el egy
retro bulira, a fiatalságuk színhelyére. Nem
bánták meg! Azt ígérték, jönnek máskor is!
Most beszéljünk rólad, hiszen köztudomású,
hogy neked köszönhető ennek a helyszínnek
a létrejötte és a fennmaradása is. Hogyan
kezdődött?
Budapesten, a legendás KEK (Kertészeti
Egyetem) Klubban kezdtem a pályafutásomat, 1975-ben. A ‚80-as években majdnem
minden koncertemet fölvette az akkoriban
egyetlen Magyar Televízió, amelyeket hetente
többször is sugároz a Magyar pop és a Magyar
rock című műsorokban. A leégett Budapest
Sportcsarnok első főrendezője voltam 1982ben, másodállásban.
A KEK Klubban agárdiak kerestek meg, hogy
csináljak itt valamit, mert nincs semmi az
üdülőközpontban. 1977-ben, szemétszállító
pótkocsikon indítottam el az általam Agárdi
Popstrandnak elnevezett és 90%-ban saját
erőből felépített rendezvényközpont sikertörténetét. 2000-től a mai napig Gárdony Önkormányzata elviekben támogatja és hasznosnak
tartja a működést. 1979-től téliesített vízvezeték nélkül - a Balatont nagyon megelőzve
- hoztuk létre a téli turizmust Agárdon. „Természeti” korcsolyázásban ma is a legjobbak

vagyunk országos szinten!
Folyamatos küzdelemre volt szükség az
Agárdi Popstrand fennmaradása és sikeres
működése érdekében. A két kezemmel építettem fel - szinte a semmiből - az országosan popstrandként megismert és megkedvelt rendezvényközpontot. Nem volt vizem,
kalapácsom, székem, telefonom, természeti
környezetem, de még egy magnóm sem...
Viszont a rendelkezésemre állt egy lepukkant
kubikus műhely, valamint egy darab nyárfa,
amely 1992-ben kidőlt egy viharban.
Azóta a normális és igényes közönségünk
ragaszkodásának és hűségének, valamint minimális állami támogatásnak is köszönhetően,
már van téli vizem, nyilvános WC, öltöző,
melegedő, gyönyörű természeti környezet...
A céltudatos faültetések és a folyamatos parkosítás csak külsőségekben tudták pótolni
a legrégebben működő vidéki szabadtéri
színpad működési feltételeinek hiányát. Az
elmúlt évtizedekben összesen kb. 15 millió
forint fejlesztési támogatásban részesültem...
Örülök, hogy 1977-től folyamatosan találkozom az igényességetekkel és a normális
értékrendetekkel, valamint annak is, hogy
kedvelitek a téli és nyári rendezvényeinket.
Elérhető áron tesszük lehetővé egy szép vízparti gyepszőnyeges környezetben az igényes
szórakozást, kikapcsolódást, az egészséges
életmódot, valamint a családok kellemes
együttlétét. Olyan programokat szervezünk,
amelyek ténylegesen felkeltették a 3 generációs - az életkor nálunk soha nem számít! - és
rendkívül igényes közönségünk érdeklődését.
Az összes rezsi- és egyéb üzemeltetési költséget évről évre a jegybevételből és saját
forrásból kell kigazdálkodnunk. Gárdony
önkormányzata támogatja és biztosítja a rendezvényterületet. Balog Zoltán miniszter úr 10
millió forintos rendkívüli támogatása lehetővé
tette, hogy csőd helyett megünnepelhetjük a
40. születésnapunkat!
Sokan csak nyáron jönnek a Popstrand közelébe. De ezek szerint találunk kikapcsolódási
lehetőséget itt télen is!
Igen, itt már télen is igen aktív közösségi élet
zajlik. Sokszor a gyerekek veszik rá a szülőket,
nagyikat arra, hogy korcsolyát húzzanak! Jó
látni, ahogy télen is megtelik a tó jege, a strand
a sportolni, szórakozni vágyó emberekkel!
Kérjük a településvezetőket, hogy ne csak a
nyári rendezvényeket, hanem a téli programokat is népszerűsítsék!
Ígérjük, hogy télen is ellátogatunk ide, ajánljuk
ismerősöknek, rokonoknak is!
További munkádhoz jó egészséget kívánunk,
hogy még nagyon sok évet megérhessen az
Agárdi Popstrand! Köszönjük, hogy időt szakítottál ránk!
Egriné Ambrus Andrea
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FEJÉR MEGYEI NYUGDÍJASOK, FIGYELEM!

ÚJRA RENDKÍVÜLI AKCIÓ AZ AGÁRDI GYÓGY- ÉS
TERMÁLFÜRDŐBEN!
2017. szeptember 4-től 2017. december 22ig a fürdő TB által támogatott balneoterápiás
gyógykezeléseit (medencefürdő, iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő,
gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs) ismét különös kedvezménnyel és
pihentetően komfortos környezetben nyújtjuk
Fejér megye nyugdíjasai számára. Abban az
esetben, ha a maximálisan igényelhető, 60 db
kezelést igényli, úgy a 27.000-30.000Ft helyett
most 14.000 Ft-ért (233 Ft / kezelés) veheti
igénybe a szolgáltatásokat.
Mit kell tennie?
1. Keresse fel háziorvosát és kérjen beutalót
reumatológiai szakrendelésre!
2. Keresse fel az ország bármely reumatológusát
és írassa ki a 60 kezelést az Agárdi Gyógy-, és
Termálfürdőbe (megjegyzés: a fürdő rendelkezik reumatológiai szakrendeléssel, időpont

egyeztetés minden hétköznap 13.00-15.00 óra
között a 22/579-248-as telefonszámon)!
3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a fürdő recepcióján és regisztráltassa magát a kezelésekre
(regisztráció minden hétköznap 8.30-15.00
között személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdő kényeztető és regeneráló gyógyszolgáltatásait!
Fontos tudni valók: - A kezelés regisztrációja
2017. szeptember 4-től kell, hogy történjen.
A kedvezmény első és utolsó napján jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül attól,
hogy a kezeléseket korábban írta ki az orvos
(lényeg, hogy érvényes legyen a beutaló), vagy
majd csak a kedvezmény utáni időszakban járja
le a kezeléseket.
- A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll (egy nap 4
féle kezelés - medencefürdő + 3 kezelés- 15

alkalommal).
- A napi 4 db kezelés egyike minden esetben a
medencefürdő (01).
- A gyógykezelések hétköznap 8.05-16.35 között
vehetők igénybe.
- A beutalók minden esetben (háziorvosi és
reumatológusi) 30 naptári napig érvényesek, a
kezeléseket pedig azok megkezdésétől számítva
56 naptári napon belül le szükséges járni!
- Az akció keretén belül kizárólag kórházi igazolás vagy kontra indikációs okok előfordulása
esetén áll módunkban pénzvisszafizetéssel és/
vagy kezeléspótlással élni!
- A kedvezmény csak érvényes nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett
igényelhető!
Szeretettel várjuk!

Szabad 1 Lap

További részletek a facebook-on és a honlapunkon!
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KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ LAKOSAIT

Sallai Balázs Norbert 2017.08.10. Vörösmarty u. 5.

Plangár Noémi 2017.06.15. Petőfi u. 24/C

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
Szabad1 Tv
szabad1tv@gmail.com
Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
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).
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

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

Fogorvosi rendelő: Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098
Hétfő: 8.00-11.00
Kedd: 14.00-19.00
Csütörtök: 13.30-15.30
Fogorvosi röntgen:
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SZEPTEMBER 19. Kedd
Akadályverseny a művelődési háznál - gyerekkorunk
akadályversenyei

SZEPTEMBER 16.
Szombat
“TOMA mester játékai
és próbái”
“Őskerékpár”
Szkanderverseny
Barzsó
Henivel

SZEPTEMBER 20. Szerda
Óriás társasjáték
a művelődésiház körüli
területen

SZEPTEMBER 17. Vasárnap
“TOMA mester játékai
és próbái”
“Őskerékpár”
SZEPTEMBER 18. Hétfő
Egy perc és nyersz! –
játékok

Z
Ö

K

K
,
T
Ú

SZEPTEMBER 21.
Csütörtök
Autógumi-csere verseny F1-es autó kerekein lehet
gyakorolni a kerékcserét

EGÉSZ HÉTEN ELEKTROMOS AUTÓ!!!
ÉRTÉKES AJÁNDÉKOK, NYEREMÉNYEK!
További részletek: www.szabadegyhaza.hu és a Facebookon!

Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
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Szabadegyháza Község Önkormányzata

SZEPTEMBER 22. Péntek
Kerékpáros ügyességi
versenyek trükkös
bicajjal
Kerékpárvásár,
kerékpárszervíz Vitál Klub

