Szabad 1 Lap
2018. Február Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VIII. évfolyam

NEMZETKÖZI NŐNAP – MÁRCIUS 8.
Itt van a nők napja, eljött most hát végre
Bánatot és bút s bajt most hát félretéve
Lehajtott fejjel a tiszteletet adjuk
Mert a női nemtől a világot megkapjuk

Tavasz hajnalán róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek életünk köszönhetjük.
Ki mindent megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol és felnevel ő.

A női nem nem más, mint az Isten fénye
Örök szépség s öröm örökös emléke
Nem létezne a világ a női nem nélkül
Hiszen minden érzés a női nemre épül
Anya, gyermek, szerető és barát

Hálánk szálljon lányra, anyára,
Ki a családot összetartja.
Szépséges nők, jó asszonyok,
Kívánunk boldog, víg nőnapot.

Ők, akik meghallják öröm s bánat szavát
Ő lesz élted párja, kinek gyermekeid nemzed
Ő lesz, ki mindenben ott lesz, bíz melletted
Légy hát büszke arra, hogy nőként jöttél a világra
Így lett veled teljes a teremtés imája
Ezért szeretjük mi hát a női nemet
S gyarló kutya az, ki nem ad tiszteletet

Lágy szellők hangját hallgatom
a nőnapon, a nőnapon.
most néhány szót kell mondanom,
ez alkalom, ez alkalom...
Mert nincs annál szebb álomkép,
úgy gondolom, úgy gondolom.
Ha kezünk fogja női kéz,
ezt jól tudom, ezt jól tudom...
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő-testület január 16-án megtartotta
az idei első testületi ülését.
Az év eleji szokásos, kötelező napirendi pontokon kívül néhány nagyon fontos aktuális
témát is megtárgyaltunk.
A testület elfogadta a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletét. A költségvetési
rendelet elfogadásáig az átmeneti költségvetés alapján működik az önkormányzat és
intézményei.
A képviselők elfogadták az idei évi munkatervüket, valamint a polgármester szabadságolási
tervét és a köztisztviselői teljesítménykövetelményeket. Az idei évben kiemelt feladatként
jelentkezik az országgyűlési képviselőválasztás
lebonyolítása.
A jegyző tájékoztatott bennünket arról, hogy
a településképi rendelet véleményeztetése
lezárult, a településtervező előkészítette a
rendelettervezetet, valamint a Településképi
Arculati Kézikönyvet. Mint ismeretes, erről többször volt lakossági fórum, szakmai
véleményeztetés. A Településképi Arculati
Kézikönyv a lakosoknak szól, közérthető formában, egyszerűen, világosan leírja, hogy
hogyan lehet építkezni. Ez a szabályozás az
újonnan építendő ingatlanokra vonatkozik,
valamint ha a meglévőt átépítik, bővítik stb.
Kérjük a lakosokat, hogy a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében építkezés, bővítés előtt egyeztessenek a hivatalban.
A Helyi Építési Szabályzatból ki kellett venni a
településképi szabályozást, miután erre külön
rendelet vonatkozik.
Első körben tárgyalt a testület a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendeletről. Ez
a téma korábban már felmerült. Egyre több
település próbálja így ösztönözni a fiatalokat
a településen maradásra és a gyermekvállalásra. Bár nem ettől fog növekedni a gyermekvállalási kedv, de egy gesztus a fiatalok
felé. A rendelet részleteiről a februári ülésen
tárgyalnak a képviselők.
A bejelentések között néhány aktuális kérdésről adtam tájékoztatást.
Az idei évi költségvetés egyik legnagyobb

beruházása lesz az iskola felújítása.
Az iskola-felújítási pályázat előkészítése
zajlik, azonban néhány váratlan tényező felmerült, ami befolyásolja a költségvetést. Mivel
2 évvel ezelőtti költségvetés áll rendelkezésünkre, azóta ugrásszerűen megnőttek az
építőipari árak - egyrészt az építőanyagok,
másrészt a munkabér-terhek miatt -, valószínű, hogy ez a költségbecslés nem tartható.
Nagyon sok önkormányzat küzd amiatt, főleg
ahol 100%-os támogatást kaptak, hogy időközben emelkedtek az árak, és nem tudják a
saját erőt hozzátenni. Nálunk ez nem egy-két
millió forinton múlik, de ha több tíz milliót
jelent, nekünk is át kell gondolnunk, hogy
milyen ütemezésben, milyen műszaki tartalommal valósítjuk meg. Ennek egyeztetése
folyamatosan zajlik.

a végszámlát hamarosan benyújtják.
A Széchenyi utcában folyik a padkafeltöltés,
erre a felújításra 13,3 millió forintot költünk.

Iskolai úszásoktatás: a tanév második félévében a KLIK már nem fizeti az iskolás
gyerekeknek a vízfelület-használati díjat és
a szállítási költségeket sem állja. Az oktatót
eddig is az önkormányzat fizette, a jövőben
minden költséget mi állunk.
Az idei évi és a következő évekre szóló fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatban ez elmúlt
hetekben felmérést végeztünk a településen,
Szabolcs László mérnök úr segítségével. Ennek részleteiről tájékoztattuk a képviselőket,
és majd a költségvetés tervezésénél, illetve
menet közben dől el, hogy milyen sorrendben
milyen fejlesztést, beruházást valósítunk meg.
Ami mindenképpen megvalósul: az István
utca páratlan oldalán - ahol még nincs kész
- a járdafelújítás és a vízelvezetés, erre a 70
milliós pályázati pénz nagyjából elengedő,
a kapubejárókat saját forrásból oldjuk meg.
Az Arany János utcában megvalósult a járdaépítés és a kapubejárók építése, a másik oldalon is megépítjük a hiányzó kapubejárókat.
A Mező és Rákóczi utcában már a járdafelújításra van élő szerződés, a bontott térköveket
használnák fel ott. Február közepén megkezdik a munkát.
Az Ady Endre utcában most folyik a felújítás,

A Than K. utcában a sárga ház előtt ígértük
a 16 férőhelyes parkolót.
A Cecei-ház felújítása, lakhatóvá tétele után
a Boros-házat le kell bontanunk. Tervezzük
fecskeház építését, ennek előkészítését megkezdjük.
Közfoglalkoztatás: a jelenlegi közfoglalkoztatottak szerződése február 28-áig tart. Az
új közfoglalkoztatási turnus előreláthatólag
március közepén indul, 3,5 hónapig, június
végéig tart, 70%-os állami támogatással. 15
főt igényeltünk, meglátjuk, mennyit kapunk.
Reméljük, legalább a takarítási feladatokat
meg tudjuk oldani az intézményeinkben.
Zárt ülésen döntött a testület a művelődési
ház igazgatói álláshelyre benyújtott pályázatokról. A pályázati eljárást eredménytelennek
nyilvánította a testület.

ADÓÜGYEK INTÉZÉSE A HIVATALBAN
Értesítjük ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalban az igazgatási és anyakönyvi feladatokon túl az iparűzési és
gépjárműadóval kapcsolatos feladatokat is Horváthné Sellei Zsuzsanna látja el.
Ügyfélfogadási időben az ismert telefonos elérhetőségeken és az új, ado@szabadegyhaza.hu email címen érhető el.
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A 62-ES ÚT SORSA AZ ELKERÜLŐ ÁTADÁSA UTÁN...
A település lakosait igencsak foglalkoztatja,
hogy a 62-es számú főút elkerülő szakaszának
átadása után mi lesz a jelenlegi 62-es sorsa,
mi lesz a buszközlekedéssel, a vasúti átjáróval.
A 62. számú út elkerülő szakaszával kapcsolatban néhány napja tartottunk egy
egyeztetést, a Közút, a NIF Zrt., a KNYKK
(lánykori nevén a Volán), a Hungrana Kft. és
az önkormányzat képviselői között. Az alábbiakban állapodtunk meg, reméljük, hogy a
még nyitott kérdésekre is megoldást találunk.
- A vasúti átjáró megmarad, a két településrész közötti biztonságos közlekedés miatt, valamint, hogy a helyközi és távolsági
autóbusz-közlekedés lehetőségét továbbra is
biztosítsuk. A KNYKK képviselői a helyközi
járatok vonatkozásában elmondták, semmi
akadálya nincs, hogy az ő illetékességi körükbe tartozó járatok továbbra is megközelítsék a
települést, illetve az ipartelepet, de a távolsági
járatok terén a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal kell egyeztetnünk, pl. a győr-szegedi
járat vonatkozásában.
- Korábban, néhány éve a közúttól átvettük
a település belterületén átvezető 62114-es

jelű utat, egészen a vasútállomásig. A vasútállomástól 62-es útig, a trafóházig országos
közút maradt volna. Volt egy 2008-as megállapodás - az önkormányzat, a NIF Zrt. és a
Közút között -, ami szerint minden olyan út
önkormányzati fenntartásba kerülne, ami
nem az elkerülő szakaszhoz tartozik.
Tehát a jelenlegi 62-es végig önkormányzati
út lenne. Mi ezt nem fogadtuk el, kértük,
hogy egyeztessünk, mi lenne országos közút
és mi önkormányzati út. Megállapodtunk
abban, hogy országos közút maradna az a
szakasz, ahogy az elkerülőről Székesfehérvár
felől jövünk, a vasúti átjáróig, a vasúti átjárótól
a körforgalomig, valamint a körforgalomtól
az új 125 méteres szakasz az elkerülőig. A téli
útüzemeltetés és a buszközlekedés biztosítása
indokolja, hogy ezek a szakaszok a Magyar
Közút fenntartásában maradjanak.
Cserébe az önkormányzat átveszi a meglévő
bekötőutat a jelenlegi 62-es nyomvonalától a
vasútállomásig (a vasútállomástól a „varrodáig” már most is a mi tulajdonunkban van).
A körforgalomtól a lakótelep végéig, valamint
a vízmű út a szárítói elkerülőig önkormányzati
út lesz. Tudni kell, hogy ezen a szakaszon a

legjelentősebb teherforgalom a Hungrana 1.
porta („gombaporta”) és a körforgalom között
lesz, a gyár oldalán, hiszen a kijövő teherautók,
kamionok csak a körforgalom felé mehetnek.
A benzinkút felőli oldalon nem lesz olyan
jelentős terhelés, csak a személyforgalom
és a autóbusz-forgalom bonyolódik. Ennek
az útszakasznak a felújítására és a későbbi
fenntartására, kezelésére még megoldást kell
találnunk. Az biztos, hogy a jelen projekt keretében erre nem lesz forrás.
Ha nem találunk megnyugtató, korrekt megoldást, akkor az önkormányzat kénytelen lesz
korlátozó intézkedésekkel itt is biztosítani,
hogy az út állapota - egy esetleges felújítást
követően - a nagy terhelés miatt ne romoljon.
A szárítónál lévő csomópontnál közvilágítást
nem terveztek, de jeleztük, hogy ez feltétlenül
szükséges lenne. Ennek a beruházásnak a
keretében már nem tudják megvalósítani,
legfeljebb kandelláberes megoldással lehet
később megvilágítani a kereszteződést.
A szárítói csomóponttól a jelenlegi 62-esig
már felújításra, szélesítésre került a vízműtelepi út. A jelenlegi 62-est a körforgalomig,
illetve a felüljáró alatti részig felújítják.

VÁGÁNYZÁRRAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
A Budapest-Pusztaszabolcs közötti vasútvonal felújítása tárgyában a KTI Nonprofit Kft.
egyeztetésre hívta össze az érintett vasútvonal
mentén fekvő települések vezetőit.
Mint a híradásokból ismert, 2018. február
26-ától a Budapest-Pusztaszabolcs közötti
szakaszon pályaépítési munkák kezdődnek.
Emiatt várhatóan 13 hónapon át szünetel a
vasútforgalom a Kelenföld - Érd-felső közötti
vasútvonalon.
Miután a szabadegyházi lakosokat is érinti a
beruházás, a legfontosabb tudnivalókról itt
is tájékoztatjuk Önöket.

A Budapest-Pusztaszabolcs között közlekedő vonatok kerülő útvonalon közlekednek,
Érd-alsón át, ezért kb. 15 perccel hosszabb
menetidővel kell számolniuk. A reggeli és
esti órákban ettől kisebb-nagyobb eltérések
adódhatnak.
A szolgáltató célja, hogy a vágányzár ideje alatt
a lehető legkevesebb kellemetlenség merüljön
fel, de várhatóan növekvő eljutási időkkel
kell számolniuk az utazóknak. A szolgáltató
társaságok térképes menetrendi hirdetmények, szórólapok formájában a vonatokon,
az állomásokon és a honlapon tájékoztatják

az érintetteket.
A személyforgalom vonatkozásában településünket elhanyagolható mértékben érinti a
beruházás, azonban a teherforgalom terén a
stratégiai fontosságú üzemeket - mint pl. a
Hungrana Kft-t - érinti. A tehervonatok kerülő
útvonalon, általában Székesfehérvár, valamint
Sárbogárd érintésével fognak közlekedni.
Kérjük, hogy a kellemetlenségek elkerülése
végett utazásuk előtt tájékozódjanak a részletekről!

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS SZABADEGYHÁZÁN
A GINOP-6.1.2 Digitális szakadék csökkentése projekt keretében 15-en vehetnek részt abban az ingyenes informatikai
képzésben, amelyet 16-65 év közöttiek számára hirdettek meg. A helyi iskola informatika termében tartják a foglalkozásokat, szombatonként 7-7 órában, 5 héten át. Az IKER1 program keretében többek között az infokommunikációs
eszközök használatát tanulják meg, böngésznek az interneten, elektronikus levelezés, egyszerűbb szövegszerkesztés
a tananyag.
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PÁLYÁZATI HÍREK
Önkormányzatunk két korábban benyújtott
pályázaton is sikerrel szerepelt:
A „Közösségi internet hozzáférési pontok
fejlesztési, szolgáltatási portfóliójuk bővítése”
GINOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében lefolytatott „Digitális
Jólét Program Pontok fejlesztése” elnevezésű
pályázati eljárásban Szabadegyháza Község
Önkormányzata nyertes minősítést kapott.
A projekt a digitális szakadék csökkentését
célozza meg a közösségi internet hozzáférési
pontok fejlesztésén keresztül. A közösségi
internet hozzáférési pontok és az ott tevé-

kenykedő Digitális Jólét Program Mentorok
(DJP Mentor) eddiginél aktívabb és szélesebb
körű szerepvállalásához szükséges erőforrások
(infrastruktúra: tabletek, laptopok, okostelefonok, projektor, kültéri és beltéri Wifi Access
Point, router, multifunkcionális eszköz, IKT
készségek fejlesztése, szolgáltatások bővítése)
biztosításával lehetőség nyílik arra, hogy a
digitális készségekkel még nem rendelkező magánszemélyek számára biztosítsuk az
informatikai eszközökhöz való hozzáférést
és a DJP Mentorokon keresztül a megfelelő
szakértelmet, hozzáértést.

Sikeresen pályáztunk a „Nemzeti Ovi–Sport
Program” pályázat keretében Ovi-Sport Pálya
megépítésére. A Kincsem Óvodában 2018
június végéig megvalósítandó beruházáshoz az önkormányzat 3.850.000 Ft önerőt
biztosít, ami a teljes beruházás 30%-a. Az 5
éves fenntartási kötelezettség alatt nem lehet
elbontani, nem lehet más célra hasznosítani.
Kötelezettséget vállaltunk az ovis korosztálynak különböző programok szervezésére (pl. a
környékbeli ovisokkal együtt). A pedagógusok
közül - akik a pályázatban vállalták - képzésben vesznek részt.

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ A TÜDŐGYULLADÁS ELLENI VÉDŐOLTÁSRÓL

Tisztelt Lakosok!
Bizonyára értesültek róla, hogy decemberben
az Önkormányzat támogatásával lehetőségük
volt tüdőgyulladás elleni védőoltást igényelni.
65 igény érkezett be hozzánk és 60 védőoltást adtunk be a mai napig. Ezentúl további
25 lakos jelezte, hogy februárban szeretne
még élni ezzel lehetőséggel. Praxisunkban
485 fő 65 év feletti lakost tartunk nyilván, és
közel 18%-a február végéig pneumococcus
elleni védőoltásban részesül, mely országos
szinten is kiemelendő és példaértékű. Ezzel
párhuzamosan az influenzaoltások beadását
is elkezdtük, és több mint 100 lakost be is
oltottunk, tehát a 65 év feletti lakosság közel
20%-t sikerült influenzaoltásban is részesíteni.

A bemutatkozásomban is hangsúlyoztam,
hogy mennyire fontosnak tartom a megelőzést a munkám során. Sokkal egyszerűbb a
problémákat megelőzni, mint utólag kezelni.
Nem kell nagy dolgokra gondolni, sokszor elég
egy védőoltás, megfelelő étkezés, rendszeres
testmozgás vagy folyamatos orvosi szűrés, és

máris tettünk valamit az egészségünk megőrzéséért. Mennyivel egyszerűbb elindulás előtt
otthon elzárni a gáztűzhelyet, mint megvárni,
hogy miután elindultunk, az egész ház leégjen. A védőoltások is hasonlóan megelőzik a
sokkal súlyosabb problémát.
Az oltás védettséget ad a pneumococcus baktérium okozta tüdőgyulladással, és annak
szövődményeivel szemben. Két korcsoport különösen veszélyeztetett ebben a betegségben:
a 2 éven aluli gyermekek és az idős felnőttek.
Magyarországon 2014 júliusa óta kötelező a
2 éven aluli gyermekek pneumococcus elleni
védőoltása. Ezáltal a gyermekek védettek ezen
fertőzéssel szemben.
A gyermekeken kívül érdemes beoltani a 60
év feletti felnőtteket, mert az immunrendszer
öregedése miatt a fertőzéseket sokkal kön�nyebben kapják meg, illetve azok egyre súlyosabban hatnak rájuk. De nem csak az idősebb
korosztályt veszélyezteti ez a betegség. Érintett
még rengeteg olyan csoport, ahol a védőoltás
adása megelőzheti a betegség elterjedését.
Érdemes megfontolni az oltást tehát az immunbetegeknél, pl. lépbetegségnél, daganatos
betegségekben, biológiai terápiában részesülőknél, gyulladásos betegségben szenvedőknél. Azoknál is indokolt az oltás adása, akik
zárt közösségben, pl. idősek otthonában élnek,
mivel ezeken a helyeken a pneumococcus
cseppfertőzéssel könnyen terjed. Veszélyeztetettek még a krónikus betegségben szenvedők,
mint a cukorbetegek, krónikus légzőszervi
betegek (pl. asztma, COPD) is. Továbbá a
krónikus szív- és érrendszeri betegek (szívinfarktuson átesett betegek, koszorúér-szűkülettel élő betegek, szívritmuszavarral küzdő
betegek). Fokozott veszélynek vannak kitéve a
dohányzók és rendszeres alkoholfogyasztók is.
Annak eldöntésére, hogy Önnek érdemes-e

az oltást igényelni, forduljon hozzám bizalommal.

Miért veszélyes a tüdőgyulladás? A betegség
- ha nem előzik meg vagy nem kezelik időben súlyos, életveszélyes, un. invazív formává válhat. Ez azt jelenti, hogy a baktérium behatol a
szervezet különböző területeire, bekerülve a
véráramba szepszist, azaz véráramfertőzést,
az agy burkán átjutva pedig agyhártyagyulladást okozhat.
Amit biztosan tudunk a tüdőgyulladásról:
• A fertőző betegségek közül ebben halnak
meg leggyakrabban Európában.
• A fertőzött betegek 20-50%-a kórházba kerül
és átlagosan 10 napot bent is töltenek.
• A korszerű antibiotikus kezelés ellenére a
betegek 10-20%-a belehal a betegségbe.
• A 65 év felettieknél négyszer nagyobb esél�lyel alakul ki szív- és érrendszeri betegség
a tüdőgyulladás kórházi kezelése utáni egy
hónapban, mint azoknál, akik nem kapták
meg a fertőzést. A kockázat a későbbi évek
folyamán is egyre magasabb.
Ezért is tartom fontosnak minél szélesebb
körben a védőoltás adását. Terveink szerint
idén is lesz lehetőségünk ennek a védőoltásnak a további igénylésére, illetve adására.
Akik bővebben akarnak tájékozódni a fent
leírtakról, bátran keressenek rendelési időben.
Az Ön háziorvosa
Dr. Goda László

Az Ön háziorvosa
Dr. Goda László
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Kedves Betegeim!

Kedves Betegeim!
A rendelési Aidő
2017.12.01.-től
az alábbiak szerint alakul:
rendelési idő 2017.12.01.-től az alábbiak szerint alakul:
Háziorvosi
Rendelés
Sárosdi út
Hétfő
Kedd
Szerda

13:00-17:00
08:00-11:00
10:00-12:00

Háziorvosi
Rendelés
Vörösmarty
út
12:00-13:00
-

Csecsemőgyermek
tanácsadás

Várandós
tanácsadás

Iskolaorvoslá
s

08:0009:00-10:00
09:00
Csütörtök 08:00-11:00
Péntek
08:00-09:00*
09:00-12:00
*Iskolaorvoslás
ideje ideje
alattalatt
a Kincsem
Óvoda
és Konyha
*Iskolaorvoslás
a Kincsem Óvoda
és Konyha
illetve Kossuth
Lajos
Iskola
illetve Kossuth
LajosÁltalános
Általános Iskola
iskola-egészségügyi
feladatai
látja
el
a
háziorvos
és munkatárasai.
iskola-egészségügyi feladatai látja el a háziorvos
és munkatárasai.
A rendelési idővel kapcsolatos tudnivalók: ezen a számon történő telefonos konzultáció betegeknek.
orvosi ellátást nyújtani. 4. Amennyiben valaki úgy érzi, hogy panasza
A rendelési
kapcsolatos
tudnivalók:
Szerdán a rendelés
10:00-kor,idővel
pénteken
a után áll módunkban
kívüli ellátást igényel, azt jelezze felénk,
rendelés 09:00-kor
kezdődik.
Kérem
kedves
Országos
Mentőszolgálat
(OMSZ)09:00-kor
hívható soron
Szerdán a rendelés 10:00-kor,
pénteken
a rendelés
kezdődik.
Kérem
betegeimet, hogy ezen a napokon leghama- bármikor sürgős esetben vagy életveszély lehetőség szerint soron kívül fogadjuk.
kedves
betegimet,
hogy esetén:
ezen 104
a napokon leghamarabb 15 perccel
a rendelés
5. Amennyiben
betegségük nem igényel azonrabb 15 perccel
a rendelés
előtt érkezzenek
nali
orvosi
ellátást,
kérjük, kopogással ne
meg. A rendelést
nem
kezdjük
el
hamarabb,
elött érkezzenek meg. A rendelést nem kezdjük el hamarabb, a további
a további rendelésre érkezők a várakozásukat Központi ügyelet: Munkanap: 16.00-tól zavarják a rendelést.
érkezők
a várakozásukat
nem
le, de Az
veszélyeztetik
aznapi szinten 80-90
07.00-ig, hétvégén
egészrövidítik
nap
elmúlt hónapokban
nem rövidítikrendelésre
le, de veszélyeztetik
az egészKulcsi Kistérségi
Egészségügyiés
Köz- diákok
beteget láttunk
el. Igyekszünk rugalmasan,
séges csecsemők,
gyermekek,csecsemők,
várandósok Helyszín:
egészséges
gyermekek,
várandósok
egészségét,
gördülékenyen segíteni mindenkinek, azonés diákok egészségét, amennyiben fertőző pont, 2458 Kulcs, Rákóczi utca 139.
amennyiben fertőző betegségükkel egy légtérben tartózkodnak
velük.
A az Ön segítsége
ban a jó partneri
viszonyhoz
betegségükkel egy légtérben tartózkodnak Telefonszám: 25/509-060; 25/251-063
csecsemőgyermekÁtmeneti
tanácsadás,
várandós
illetve az
velük. A csecsemőés gyermekéstanácsadás,
időben: Reggel
7.00 és 8.00tanácsadás,
óra is szükséges.
Együttműködését köszöni az Ön Háziorvosa,
várandós tanácsadás, illetve az iskolaorvos- között:
lás alatt, kérjük, hogy a várótermet csak a Országos Mentőszolgálat (OMSZ) hívható dr. Goda László, illetve a Háziorvosi Rentanácsadásra és iskolaorvoslásra érkezettek sürgős esetben vagy életveszély esetén: 104 delő Munkatársai.
használják!
Kérjük tisztelettel kedves betegeinket, hogy a Továbbá az alábbiakra szeretném felhívni
rendelési időt tartsák tiszteletben, és ne érkez- kedves betegeim figyelmét:
zenek a rendelési időn túl további kérésekkel! Az utóbbi hónapokban sajnálattal tapasztaltam, hogy sokan a várakozási idő lecsökkenElérhetőségekkel kapcsolatos tudnivalók: tése érdekében szándékosan a rendelési idő
Háziorvosi rendelő hívható rendelési időben: vége előtt 10-15 perccel érkeznek csak meg.
+36-25/478-605
Tisztelettel tájékoztatom kedves betegeimet,
Ez a telefonszám az adminisztrációs és nővéri hogy csak azokat tudjuk aznap ellátni, akik
teendők megbeszélésére alkalmas. A rendelési a rendelés vége előtt fél órával megérkeznek.
időn kívül a fenti telefonszámra érkező hívá- A később érkezőket már nem áll módunkban
Szépülnek a rendelők
sokat nem minden esetben áll módunkban aznap fogadni.
fogadni, mivel a rendelőben fizikoterápiás Az ellátás során a következő irányelveket A háziorvosi rendelő és a váró után megszémunka folyik. Nehezen mozgó betegeinkhez,
pült a fogorvosi rendelő és a védő-tanácsadó
követjük:
nem sürgős tennivalók esetén, az orvosiház1. Kismamákat, kisgyermekeket, illetve is. A helyiségek festése mellett új, korszerűbb
hoz történő kiszállását is ezen a telefonszámon
egészségügyi dolgozókat lehetőség szerint lámpatestekkel szerelték fel a rendelőket és a
tudják rendelési időben kérni.
várókat. Néhány lelkes szülő vállalta, hogy a
soron kívül fogadunk.
Dr. Goda László hívható sürgős esetben 2. Betegeinket érkezési sorrend alapján tud- kifestett várót mesefigurás mintákkal díszítik,
(hétfőtől péntekig: 08:00-16:00 óráig): juk ellátni. Ez alól kivételt képeznek a sürgős ehhez csak az alapanyagot kell biztosítania az
önkormányzatnak.
esetek.
+36-30/638-4247
Ezen a telefonszámon az orvost, súlyos és 3. Kérem kedves nyugdíjas betegeimet, hogy Köszönjük a lakosok önkéntes munkáját!
halaszthatatlan ügyekkel tudják elérni. Or- lehetőség szerint a hétfő délutáni rendelést
vosilag indokolt esetekben, csak és kizárólag hagyják szabadon a munkából hazaérkező
(A cikk folytatása a 6. oldalon.)
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(A cikk folytatása az előző oldalról.)

Nőgyógyászati rendelés újra Szabadegy- Tibor szülész-nőgyógyász főorvos 2018 már- figyelmét, hogy éljenek a lehetőséggel, járjaciusától hetente egy alkalommal, szerdán nak rendszeresen orvosi vizsgálatra, méhházán
Hosszú idő nincs nőgyógyászati rendelés Szabadegyházán, holott a technikai feltételek adottak. Két év után megoldódik a kihelyezett nőgyógyászati rendelés kérdése is. Dr. Berzsenyi

délután – előreláthatóan fél 3-tól fél 5-ig - a
Védőnői Tanácsadóban fogadja a betegeket.
Felhívjuk a szabadegyházi lányok, asszonyok

nyakrákszűrésre!

A vizsgálat szabadegyházi lakosoknak ingyenes!

SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Ismét szép, kerek évfordulót ünnepelhettünk településünkön.
Tridinger Ferenc 2018. február
8-án töltötte be a 90. esztendejét.
Feri bácsi Pákozdon született, egy
hatgyermekes család elsőszülött
fiaként.
A szép napon egyetlen fiuk, Ferenc, menyük, Manyi, unokáik:
Szilvi és Zsuzsi, dédunokáik:
Milán, Lilla és Réka köszöntötték, és meglátogatta őt egyetlen
élő testvére, József is, aki szintén
Szabadegyházán él.
Feri bácsit sokan ismerik, szeretik
a településen. Az erdőgazdaságnál dolgozott, rokkantnyugdíjazása után tápboltot üzemeltetett,
és a helyi sportkörnél szertárosként is tevékenykedett. Feleségével, Annus nénivel 1949 óta éltek
együtt jóban-rosszban, 2009-ben
a 60. házassági évfordulójukon is
összegyűlt a család apraja-nagyja.

Feri bácsi sajnos néhány éve megözvegyült, de közelében vannak a
szerettei, akik naponta többször
is felkeresik, ebédet visznek neki,
bevásárolnak.
A hosszú életnek nincs biztos receptje, legfeljebb visszatekintve
találgathatjuk a titkát. Általánosságban elmondhatjuk, ha nem is
csak ezen múlik, de a természet
szeretete, a mértékletesség, az

alázat, mások tisztelete – és nem
utolsósorban szeretteink – közelsége mind-mind hozzájárul
ahhoz, hogy esélyünk legyen a
szép, hosszú életre.
Az önkormányzat nevében Czigány Zoltán alpolgármester köszöntötte Feri bácsit, átnyújtva
az ilyenkor minden szépkorúnak megküldött miniszterelnöki
emléklapot és az önkormányzat

ajándékát.
Feri bácsinak további egészségben gazdag éveket kívánunk,
családtagjai körében!

JANUÁRTÓL KÉRÉSRE JÖN A KÉMÉNYSEPRŐ
Az egylakásos ingatlanba (vagyis jellemzően
a családi házakhoz) januártól kérésre érkezik
a kéményseprő. Fejér megyében ezt a közszolgáltatást a Kémény Zrt. végzi, náluk lehet
időpontot egyeztetni.
Az Országgyűlés döntése nyomán január
elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az
egylakásos épületek tulajdonosai az általuk
használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente vagy kétévente, továbbra is
ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban
maguk igényelhetik a kéményseprőipari
ellenőrzést.
A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően
nem kapnak a kéményseprőipari szervtől,
illetve egyes településeken az önkormányzati
közszolgáltatótól a kéményellenőrzés idő-

pontját megajánló értesítést. A kéményseprő
az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában
előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát
szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval
a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a
szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől.
A lakossági szektorban továbbra is kizárólag
a kéményseprőipari szerv vagy a szerződéses
közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést,
tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is
ingyenesek maradnak.
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház
lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást
tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó
szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy

társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett
ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését
– ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett
kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy
szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében
végzik el.
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők
továbbra is tervezett sormunka keretében, a
megajánlott időben érkeznek és vizsgálják
meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.
Fejér megyében (így településünkön is) ezt a
közszolgáltatást a Kémény Zrt. végzi, náluk
lehet időpontot kérni.
(Forrás: Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság)”
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KUTYAKÖTELESSÉG (II.)
Az állat kímélete, az állatkínzás tilalma
Általános jelleggel tilos az állatviadallal kapcsolatos valamennyi tevékenység, így az állat
fizikai, pszichikai állapotának olyan megterhelése, küzdelemre késztetése egy másik
állattal vagy emberrel, amely sérülést vagy
halált okozhat. Tilos továbbá az állatviadal
szervezése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás szervezése, az állatviadalon való
közreműködés, részvétel, fogadáskötés, állatviadal céljára állatot tartani, tenyészteni,
kiképezni, idomítani, más személynek átadni
vagy forgalmazni, továbbá építményt, földterületet, egyéb helyet, anyagi eszközt más
rendelkezésére bocsátani.
Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése,
elhagyása vagy kitétele tilos.
Orvosi beavatkozások az állaton
Az állaton fájdalommal vagy károsodással
járó beavatkozást – az állat érdekében szükséges azonnali beavatkozások kivételével –
kizárólag szakirányú végzettséggel, illetve
az állattartók körében szokásos beavatkozás esetében csak gyakorlattal rendelkező
személy végezhet. Kivételt kizárólag az állat
érdekében szükséges azonnali beavatkozások
jelentenek. Érzéstelenítés nélkül csak akkor
lehet elvégezni a beavatkozást, ha maga az
érzéstelenítés, az ahhoz szükséges rögzítés
minimum akkora fájdalommal járna, mint
maga a beavatkozás. Az állaton továbbá
minden olyan beavatkozást el kell végezni,
amelynek elmulasztása az állat fájdalmát,
szenvedését idézi elő, az állatnak sérülést
okoz, vagy az állat károsodásához vezet.
Az állaton küllemének megváltoztatása érdekében, továbbá más, nem az állat egészsége
vagy későbbi egészségkárosodásának megelőzése céljából történő sebészeti beavatkozás – bizonyos kivételektől eltekintve – nem
végezhető. Kivételnek minősül a farokkurtítás
az eb hét napos koráig. A farokkorrekciót
bizonyos lakásban tartott fajták (pl. vizsla)
esetében indokolt lehet elvégezni, ugyanis a
kutya szűk helyen való tartása során a farok
rendszeresen megsérülhet, azonban állatvédelmileg erősen kifogásolható a beavatkozás
elvégzése akkor, ha az csupán szépészeti célokat szolgál. Itt fontos megjegyezni, hogy a
jogszabály a fülkorrekciót nem teszi lehetővé,
mivel ez a műtét sokkal kockázatosabb lehet
az állat egészségére nézve, ugyanakkor a beavatkozás mértékével arányban álló egészségügyi előnnyel nem jár.
Természetesen kivételt képez a fenti szabály
alól az ebek ivartalanítása is, amely a nem
kívánt szaporulatok megelőzésének legbiz-

tosabb módja.
Az eb életének kioltása
Kizárólag végső megoldásként alkalmazható,
a törvényben meghatározott esetekben és
feltételek fennállása esetén. Az állat életét
csak elfogadható ok vagy körülmény fennállta esetén lehet kioltani. Elfogadható oknak, körülménynek minősül különösen a
gyógyíthatatlan betegség, illetve sérülés, a
fertőző betegségek felszámolása, valamint
az azok ellen való védekezés, a másként el
nem hárítható támadás megakadályozása, a
tudományos kutatás, az állományszabályozás,
valamint közegészségügyi veszély elhárítása.
Az egységes bírósági gyakorlat szerint önmagában azért, mert az állat kóbor, nem állapítható meg az élete kioltásának szükségessége.
Általánosságban elmondható, hogy az állat
életének kioltása – bizonyos esetek kivételével
– csak kábítás után történhet.
Eb által okozott fizikai sérülés, eb veszélyesnek minősítése és a veszélyes eb tartása
2011-ben jelentős módosításon esett át az
Ávtv., valamint az annak végrehajtására kiadott vonatkozó Korm. rendelet, mely alapvető változást hozott a veszélyes ebek vonatkozásában. A korábbi szabályozással ellentétben
már nem lehetséges az ebek fajtájából adódó
(„pitbull rendelet”) ab ovo veszélyessé minősítése, az ebeket ettől az időponttól kezdve
fajtától függetlenül, csak egyedileg minősítheti veszélyesnek az állatvédelmi hatóság, a
jogszabályi feltételek fennállása esetén. Ha az
eb kutyának, egyéb állatnak, embernek sérülést okoz, a járási állat-egészségügyi hatóság
köteles vizsgálni a sérülés keletkezésének
körülményeit, különösen a sérült ember vagy
állat magatartását, szükség esetén az ebek
viselkedésének megítélésében jártas szakértő
bevonásával.
A jogkövetkezmények a következők lehetnek:
• írásos figyelmeztetés,
• eb közterületen vezetése során szigorúbb
szabályok betartására kötelezés,
• szigorúbb tartási feltételek kialakítására
kötelezés,
• képzés elvégzésére kötelezés,
• eb ivartalanításának elrendelése,
• eb veszélyesnek minősítése,
• eb életének kioltása.
A járási állat-egészségügyi hatóság az ebet
egyedileg akkor minősítheti veszélyesnek,
amennyiben az fizikai sérülést okozott és
fennállnak a veszélyessé minősítés jogszabályi
feltételei, vagy az állat fizikai vagy pszichikai állapota alapján feltételezhető, hogy az
embernek fizikai sérülést okozhat, és ez a
veszélyhelyzet kizárólag az eb veszélyesnek
minősítésével hárítható el. Ebben az esetben

kötelező bevonni az eljárásba az állatvédelmi
hatóság által nyilvántartásba vett, ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértőt. A
veszélyessé nyilvánítási eljárás során kötelező
az eb magatartás-zavarára irányuló állatorvosi
vizsgálatot végezni. Az eb egyedi veszélyessé
minősítését a település jegyzője is kérheti az
állatvédelmi hatóságtól.
A veszélyessé nyilvánítás következményei a
következők:
• a veszélyessé minősített ebet tartani kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott
engedéllyel, meghatározott feltételekkel és
módon, ivartalanítva és elektronikus azonosítóval megjelölve lehet,
• a tartási engedélyért, mely a kiállítástól számított 2 évig érvényes, külön jogszabályban
meghatározott összegű díjat kell fizetni. A
kérelmet az eb tulajdonosa vagy az eb tartója a
tulajdonossal együtt nyújthatja be a veszélyessé nyilvánító döntés jogerőre emelkedésétől
számított 15 napon belül. A kérelem kötelező
tartalmát és a csatolandó mellékleteket, a
kiadás és a visszavonás feltételeit jogszabály
határozza meg. A veszélyessé minősítést követő 60 napon túl az eb már csak engedély
alapján, az abban meghatározott feltételekkel
és körülmények között tartható! A tartási
engedélyt az eb tartója ellenőrzés esetén köteles bemutatni.
• a veszélyessé nyilvánított eb polgári jogi
szempontból vadállatnak minősül, így az
általa okozott kár tekintetében szigorúbb
szabályok érvényesülnek,
• tilos
§§ szaporítani, tenyészteni – még véletlen
szaporulat sem lehet,
§§ kiállítani, versenyeztetni,
§§ őrző-védő feladatokra tartani, képezni,
alkalmazni,
§§ az országba behozni, kivinni,
• az állatvédelmi hatóság nyilvántartást vezet az eb tulajdonosáról, a felügyeletét ellátó
személyről és az eb adatairól,
• az eb tulajdonosát terhelik a következő,
jogerős határozattal elrendelt cselekmények
költségei: ivartalanítás, mikrochip beültetés
(ha még nem történt meg), elkobzás, szállítás,
tartás, eb életének kioltása.
A veszélyes eb szigorúbb tartási feltételei,
melyek megtartását a járási állat-egészségügyi
hatóság ellenőrzi, a következők:
• a nyakörvön minimum 5 cm átmérőjű, korong alakú jelzés elhelyezése kötelező, „Veszélyes!” felirattal, az eb és tartója adataival,
• zárt, elkerített helyen kell tartani, ahonnan
felügyelet nélkül nem tud sem közterületre, sem szomszédos magánterületre átjutni,
(A cikk folytatása a 8 oldalon.)
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(A cikk folytatása az előző oldalról.)

valamint sérülést okozni sem állatnak, sem
embernek,
• a tartásra szolgáló ingatlan be- és kijáratain
jól látható és olvasható „Vigyázat! Veszélyes
eb!” feliratot és támadó kutyát ábrázoló grafikát kell elhelyezni,
• közterületen vezetni, tömegközlekedési eszközön szállítani csak harapást megakadályozó
szájkosárral és maximum 2 méter hosszú, nem
kihúzható pórázon, kibújást megakadályozó
nyakörvvel lehet,
• csak a tartási engedélyben megjelölt személy
felügyelete alatt lehet, még ideiglenesen sem
adható át másnak,
• átruházáskor az új tulajdonosnak új tartási
engedélyt kell kérnie,
• 24 órán belül kötelező bejelenteni a járási állat-egészségügyi hatóságnak az eb tulajdonjogának átruházását, elpusztulását, elvesztését.
A veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettségek megszegése mind a Btk. 359. § szerint, mind a közigazgatási jogban jogellenes
magatartásnak minősül!
Az állatvédelmi hatóság a következő esetekben
rendeli el a veszélyes eb életének kioltását:
• amennyiben az halálos kimenetelű sérülést
okoz embernek, és az ebek viselkedésének
megítélésében jártas szakértő megállapítja,
hogy az eb viselkedése egyértelműen a sérülés
okozására irányult,
• a veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem
kérelmezik az eb tartásának engedélyezését,
• a tartási engedélyében meghatározott biztonságos tartási feltételek az engedélyben
előírt határidőig, de legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig nem teljesülnek,
• az eb ivartalanítása és elektronikus transzponderrel való megjelölése a tartási engedély kiadásától számított 30 napon belül nem
történik meg, az eb a tartási engedélyben
meghatározott biztonságos tartási feltételek
teljesítéséig embernek fizikai sérülést okoz, az
ebre vonatkozó tartási szabályokat megszegik,
és emiatt az eb embernek fizikai sérülést okoz,
az ebet az engedélyezett tartási helyen, és
az ebtartó felügyeletén kívül fogják be második alkalommal, vagy annak tulajdonosa
vagy az ebtartó ellen indított büntető- vagy
szabálysértési eljárás során az állatot jogerős
határozattal elkobozzák.
Az állatvédelmi hatóság elrendelheti az eb
életének kioltását, amennyiben az súlyos
vagy maradandó sérülést okoz embernek,
tartója 14 napon belül nem válik ismertté,
viselkedésproblémáinak megfelelő kezelése
nem biztosított, és az ebek viselkedésének
megítélésében jártas szakértő megállapítja,
hogy az eb viselkedése egyértelműen a sérülés
okozására irányult.
Az állatvédelmi hatóság az eb azonnali elkob-

zását, elszállítását és megfelelő helyen való
tartását, valamint (annak hiányában) elektronikus transzponderrel való megjelölését
a) rendelheti el, amennyiben az súlyos vagy
maradandó kimenetelű sérülést okoz embernek;
b) rendeli el, amennyiben az halálos kimenetelű sérülést okoz embernek, vagy amennyiben az ebtartó veszélyes eb tartási engedélyét
visszavonják.
A kutya, mint dolog
A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban:
Ptk.) rendszerében dolognak minősülnek a
birtokba vehető testi tárgyak. A dologra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az állatokra
is, a természetüknek megfelelő eltéréseket
megállapító törvényi rendelkezések figyelembe vételével.
A kutya és az általa okozott kár
A Ptk. 6:562. §-a értelmében az állattartás
körében okozott kárért az állattartó felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy az állat tartásával
kapcsolatban felróhatóság nem terheli. Felróhatóságon az értendő, ha valaki nem úgy jár el,
ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Az irányadó bírósági gyakorlat szerint az állat
által okozott kárért való felelősség elbírálása során nemcsak a közvetlen felügyelettel,
őrzéssel kapcsolatos feladatok ellátásának,
hanem a tartás összes feltételének jelentősége van. Ennek megfelelően figyelembe kell
venni az elhelyezés technikai feltételeit, az
állatok megfelelő elkülönítését, azt, hogy a
felügyeletet kellő számú személy látta-e el stb.
Ha az állattartó telepén a felügyeletet alkalmi
megbízott látja el, az ő magatartását úgy kell
értékelni, mintha a felügyeletet maga az állattartó látná el. A veszélyes eb kivételt képez
ugyanakkor, mivel vadállatnak tekintendő,
ezért szigorúbb szabályok vonatkoznak mind
a tartására, mind az általa okozott kárra. A
Ptk. LXVIII. fejezete, a fokozott veszéllyel járó
tevékenységgel kapcsolatos rendelkezések
szerint a veszélyes eb tartója csak akkor mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt olyan elháríthatatlan ok idézte elő,
amely e fokozott veszéllyel járó tevékenység
körén kívül esik. A felelősség korlátozására
vagy kizárására kizárólag a dologban okozott
károk esetében van lehetőség. Főszabályként
az állattartónak nem kell megtérítenie azt a
kárt, amely a károsult felróható magatartásából származott. A Ptk. XXVI. címében foglalt
rendelkezések alapján természetesen a kutyában jogellenesen okozott teljes kárt köteles a
károkozó megtéríteni. A kötelezettség alól
akkor mentesül, ha sikerrel bizonyítja, hogy
magatartása nem volt felróható.
A talált kutya
A megtaláló kötelezettségeit mind a Ptk., mint
a Btk. rögzíti, ennek megfelelően a találónak

mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy a dolgot a tulajdonosa, elvesztője, más
átvételre jogosult személy visszakaphassa,
vagy ezen személyek haladéktalan értesítésével, vagy a hatóságnak az előírt módon, az
általa ismert és lényeges körülmények közlése
mellett történő átadásával. A fenti általános
szabályokon felül azonban az állat, ezen belül is a kutya befogására speciális szabályok
vonatkoznak, így elsődlegesen ezek alkalmazandóak. Aki ebek befogásával, tartásával
foglalkozik, vagy akit jogszabály kötelez erre,
minden rendelkezésére álló eszközzel köteles
megkísérelni a tulajdonos értesítését az állat
befogásáról a befogást követő 15 napon belül!
Ha az állat tulajdonosa:
• ismertté válik, akkor köteles az állatot vis�szavenni, és megtéríteni a befogással, elhelyezéssel kapcsolatos költségeket. Az állatvédelmi
hatóság az állatot elkobozza és a tulajdonost a
költségek megtérítésére kötelezi, ha a tulajdonos az állatot nem veszi vissza, vagy az részére
nem adható ki az állat egészségét súlyosan
veszélyeztető tartási körülmények miatt.
Hagyaték: a magára maradt kutya
A végrendelkezés során az örökhagyó azzal a
lehetőséggel él, hogy meghatározhatja, halála
esetén mely személy vagy személyek részesüljenek a hagyatékból. Mivel végrendelet
hiányában a törvényes öröklés az irányadó,
előfordulhat, hogy a kutya olyan örököshöz
kerül, aki nem kutyabarát, vagy körülményeinél fogva nem képes állatot tartani, illetve
a megfelelő tartásáról nem rendelkezik ismerettel. A kutya helyzetének megnyugtató
rendezése érdekében javasolt végrendeletet
tenni, melyet elkészíthet közjegyző vagy
ügyvéd, de az örökhagyó saját maga is tehet írásbeli végrendeletet. A közjegyzőnél
letétbe helyezett végrendelet a Végrendeletek
Országos Nyilvántartásában, az ügyvéd által
készített végrendelet és letét igénylése esetén
a Magyar Ügyvédi Kamara által vezetett Végrendeletek Országos Központi Végrendeleti
Nyilvántartásában biztosan megtalálható.
Mivel a végrendelkezésnek igen komoly hatásai lehetnek, ezért a törvény meghatározza
azokat a formai és tartalmi követelményeket,
melyek annak érvényességéhez szükségesek.
Lehetséges csak a kutyáról rendelkezni, az
örökös halála esetére – a jogszabályi előírások
betartása mellett – helyettes örökös, utóörökös is megnevezhető. Azoknak, akik a kutyát
megfelelő személy által biztosított megfelelő
bánásmódban kívánják részesíteni, feltétlenül
érdemes részletesen is tájékozódni a kutya
öröklésével kapcsolatos részletszabályokról,
végintézkedési lehetőségekről.
Forrás: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (NÉBIH)
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ÓVODAI HÍREK

"JANUÁR ELÖL JÁR, A
NYOMÁN FEBRUÁR..."
Úgy tűnik, mintha csak tegnapelőtt kezdtük volna az új nevelési évet az oviban, de
tegnap már karácsonyoztunk és az új év is
megjött. De nemcsak hogy megjött, gyorsan
be is indult.
A Kincsem Óvoda januári programjaiban
minden évben helyet kapnak:
• a vadon élő állatok, a mi esetünkben konkrétan a madarak etetése,
• a tél örömeinek megélése és
• a kismesterségekkel való ismerkedés.
Az iskolások gyönyörű madáretetőket barkácsoltak Müller Sanyi bácsival, amit az óvoda
udvarán el is helyeztek. Ezeket figyelgettük
reggelente és napközben az ablakból egy
héten keresztül. Közben minden csoport
beszélgetett, könyvet- filmet nézett a vadon
élő négylábú, kétlábú állatokról, azok téli
gondozásáról. Madárkáink etetése azóta is
töretlen. A jó idő beálltáig mi gondoskodunk
az élelmükről.

Az időjárás idén sem egyeztetett velünk éves
tervet, és a már harmadik éve megtartott
Hóember-projekt hetünket sajnos nem támogatta kellő mennyiségű hóval. De azért mi
találékonyan papírból, gyurmából, vattából
és még ki tudja mi mindenből gyúrtuk a
fehér golyóinkat és készítettük a hóembereket. A gyerekek legszebb munkáit az óvó
nénik összerakták egy közös kiállításba.
Hetekig nézegethette, aki a főbejáraton tért
be hozzánk.
A kismesterségek témahét az egyik kedvenc
témánk. Ilyenkor a csoportokban a gyerekek szőnek, fonnak, gyöngyöznek, varrnak,
agyagoznak stb. Az idei évben Franta Dezső
urat is bevontuk a projekthétbe, hiszen a
Sünis gyerekek mikrocsoportosan látogatást tettek a kézműves házba. Tanár úr a
fazekas mesterség szépségéből adott egy
cseppecske ízelítőt gyerekeinknek, a készíttetett agyagcsodákat száradás után haza
is vihették. Óvodánkban egyébként 2017.
január óta kézműves tehetséggondozás működik, melynek keretében szerdai napokon

8-12 középső-nagycsoportos korú kisgyerek
látogatja a kézműves ház kerámia foglalkozásait. Éva óvó néni kezdeményezésével
indult el ez a mára igen népszerűvé vált
alkotó tevékenység.
Az év első hónapjának utolsó hete már a
farsangi készülődésről szólt nálunk. Február 7-ét tűztük ki az óvodai farsangunk
napjának. Áprily Géza bácsi, a „Csavargó”
megalapozta jókedvünket. Egész délelőtt
szólt a zene, állt a bál. Szörpöt ittunk, tejszínt
nyaltunk, fánkot falatoztunk és seprűvel
táncoltunk. Ezen a napon mindenki azzá
válhatott, amivé szeretet volna. Volt Elzánk,
Hófehérkénk, Orvosunk és Rendőrünk, Bohócunk és Tündérünk, Tini Nindzsánk és
Eperke, de sorolhatnám napestig a szebbnél
szebb maskarákat. Ebéd előtt hangos zajjal
riogattuk meg a Tél Apót, akit Ildi óvó néni
látványos kerepeléssel el is űzött. Mi már
nagyon várjuk Tavasztündért, hogy jöjjön
vele a kikelet!
Lászlóné Jóvári Lia
óvodavezető, óvodapedagógus
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ISKOLAI HÍREK
PÁLYAVÁLASZTÁS
ELŐTT
Emlékszem még arra a napra, amikor először léptem be az iskolába. Akkor még azt
gondoltam, hogy milyen soká leszek én nyolcadik osztályos. Aztán hipp-hopp ideért, s
én is szembetaláltam magam már a tanév
első osztályfőnöki óráján a nagy kérdéssel:
Milyen pályát fogok választani?
Hát ez is elérkezett. Ebben a tanévben nincs
más dolgunk, minthogy jól tanuljunk, a
továbbtanuláson gondolkodjunk, és jól teljesítsünk a felvételin. Ennek az egésznek elég
nagy súlya van. Vannak, akik agyonizgulják
magukat, de olyanok is, akik lazán fogják fel
az egészet. Annak érdekében, hogy kön�-

nyebb legyen a választás, üzemlátogatásokon
jártunk. Így ellátogattunk az egyik fehérvári
szupermarketbe, egy hotelbe, de a fiúk még
egy autókereskedésben is voltak, hogy ismerkedjenek az autószerelők munkájával.
A Pályaválasztási kiállítás is a választás
megkönnyítését szolgálta. Ezt minden évben
megrendezik. Mi Fehérvárra látogattunk el,
ahol nagyon sok információt szereztünk, és
jól is éreztük magunkat. Az egész arról szólt,
hogy a középiskolák bemutatkozzanak nekünk. Nagyon sokan voltak, mind a kiállítók,
mind az érdeklődő diákok, pedagógusok
és szülők. Az iskolák rengeteg szórólapot
osztottak, bemutatták az intézmény és néhány szakma jellemzőjét. Októberben és
novemberben gyakran voltak nyílt napok,
hogy megnézzük, melyik iskola szimpatikus

számunkra.
Egész félévben a felvételire készültünk.
Az iskolában voltak felvételire felkészítő
foglalkozások is. A sok készülés ellenére is
nagyon félve vártuk a felvételi napját. Vártuk? Á dehogy, szívesen lemondtunk volna
róla, de vannak olyan dolgok, amin túl kell
esni. Ilyen a központi írásbeli felvételi is. A
nagy nap január 20-án köszöntött ránk. A
kijelölt intézmények közül mi választottuk
ki, hogy hol szeretnénk megírni a felvételit.
Osztályunk egy része a Bugátban, a többiek
a Széchenyi Szakközépiskolában írták. A
magyar nyelvi és a matematikai feladatok
megoldására 45-45 percet kaptunk, köztük 15 perces szünettel. Nem volt könnyű,
a matematikai feladatok izzasztottak meg
minket jobban. Az eredményeket egy héttel
később tudtuk meg. Hát mit mondjak….
nem mindenki örült neki.
Ezután jön a neheze... az iskolák kijelölése...
számolgatás, hogy hova lesz elég a szerzett
pontszám és a tanulmányi eredményünk.
Mindenhonnan kaptuk a jó tanácsokat, mindenki segíteni próbált nekünk a választásban. Volt, akinek határozott elképzelése volt
a továbbtanulásról, de olyanok is akadtak,
akik az utolsó pillanatig bizonytalankodtak.
De sok töprengés után végre elmondhatjuk,
hogy igen, aláírtuk! Már csak postára kell
adni, s kezdődhet az újabb várakozás, izgalom: Vajon mi lesz majd április végén abban
a levélben? Ugye felvesznek minket!
Léstár Edda
8. osztály

SZÍNHÁZLÁTOGATÁS
FEHÉRVÁRON
Sokunk kedvence Molnár Ferenc, A Pál utcai
fiúk című regénye, mely már nagyon régóta
kötelező olvasmány az iskolában. Az olvasmányélmény mellett januárban lehetőségünk
volt, hogy színházban is megnézzük e híres
regényből készült musicalt.
Már nagyon vártuk a napot, amikor a Vörösmarty Színházba mentünk. A történet
nem volt előttünk ismeretlen, hiszen többen
már olvastuk is a regényt, sőt a belőle készült
musical egy-két dalát is hallottuk már. Újra
átélhettük a grundért folyó harcot, haragudhattunk Gerébre, az árulóra és könnyezhettünk Nemecsek halálakor.
Az előadás nagyon jó volt. Kinek egy-egy szí-

nész, kinek a történet, de sokaknak a musical
zenéje nyerte el a tetszését. Bátran ajánljuk
mindenkinek, aki egy kicsit is kedveli ezt a

nagyszerű történetet.
Köszönjük Zsuzsa néninek a szervezést!
Görgicze Léna és Sztupa Máté

Szabad 1 Lap
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SZABAD A VÁSÁR! - A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
Művelődési Házunk ezzel az elnevezéssel pályázott a Kultúrházak
éjjel-nappal programba, amelyen
keresztül sajnos anyagi támogatást
nem nyertünk, de a rendezvényt
megtartottuk.
És milyen jól tettük!
Február 3-án igazán eseménydús
és kreatív nap részesei voltunk. A
művelődési ház nagytermében,
mint egy akadályverseny állomásain, hétféle tevékenységet lehetett
kipróbálni. Az első asztalnál Kovács Judit tanította meg, hogyan
kell üveglencsés gyűrűket és kulcstartókat készíteni. Nagyon egyszerűnek tűnik a módja, azonban
ha nem a megfelelő eszközöket
használjuk, könnyen elronthatjuk.
A szakszerű segítség felügyeletével
azonban nagyon szép alkotások
születtek.
A következő asztalnál Lengyelné
Klics Andrea segített kavicsokat
festeni. Mókás és egyedi képecskék
készültek, kinek-kinek hangulatától és kreativitásától függően.
A festés még azoknak a fiúknak
is kedvére volt, akik egyébként
lányos tevékenységnek tartották
a kavicsok dekorálását.
Ahogy tovább haladtunk, a hajócsipke rejtelmeibe nyertünk
betekintést, Zétényi Margit segítségével. A vékony fonallal és horgolótűvel készülő zsinóros technika nagyon nehéznek bizonyult,
de a kitartó tanulók önállóan is
folytatták a megkezdett fülbevalók
készítését.

Polgármesterünk, Egriné Ambrus
Andrea lelkesen vállalta a gyertyaöntés és -díszítés feladatát, hiszen az adventi programok alatt
is látta a gyerekek és a felnőttek
érdeklődését. Az átlátszó és színes
viaszpasztillák felolvasztást követően termésekből, gyöngyökkel
díszített formában kaptak új külsőt. Az ínycsiklandozó illatokat
illóolajokkal fokoztuk.
A soron következő állomás a papírdobozok díszítése volt, melyet
Somogyi Márk mutatott be nekünk. Könyvkötőként nemcsak
jegyzetfüzeteket, határidőnaplókat
készít, hanem kartondobozokat is,
az ékszertartóktól kezdve a kalapdobozokig. Ezúttal kerek, ovális és
négyszögletes dobozokat vontunk
be gyönyörű csomagolópapírral,
melynek szintén megvan a maga
látszólag egyszerű technikája, és
kaptunk egyedi ékszerdobozokat,
melyekben az elkészült műveket
haza lehetett vinni.
Vizi Gabriella, a Gabsugar Flowers
márkanév kitalálója is volt már
vendégünk egy őszi családi nap
keretében. Ismét papírvirágokat
hozott nekünk, melyekből hajpántot, pántlikát, karkötőt vagy az
ajándékdobozok tetejének díszét
lehetett elkészíteni.
Az utolsó állomáson Borbély-Győrffy Brigitta várta az
alkotókat. Nála kása- és szalmagyöngyökből lehetett karkötőket,
nyakláncokat fűzni. Született is
rengeteg színes és egyedi ékszer
az ügyes kezek alatt!

A nagy „munkában” megéhezők
finom szalagos fánkot és meleg
teát kaptak, melyet ezúton is köszönünk a Faház Vendéglőnek!
Tele pocakkal, új ismeretekkel és
élményekkel telten mentünk haza.

létre, ha lelkes segítők nem állnak
rendelkezésünkre, nekik ezúton
is köszönjük a tevékeny hozzájárulást: Bogó Rozália, Gosztonyi
Csenge, Gódány Balázs Tamás,
Major Ádám.

Az esemény nem jöhetett volna

Omischl Erika

Szabad 1 Lap
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KULTÚRA
NAPJA
5. osztály
Szaniszló Aletta
Pápai Ivett
Bolla Bence
Sztupa Dániel

Vass Nóra
Tanka Vanessza
Görgicze Léna
6. osztály
Kovács Bence
Druhapolcsik József
Druhapolcsik Bence
Ullmann Dániel
Szaniszló Bence

Horváth Ádám
Horváth Szilárda
Tóth Karina
7. osztály
Rezi Dániel
Baranyai Bettina
Bolla János
Ferhécz Aletta
Horgos Dorina

Zétényi Levente
Borsos István
Pajzos Dávid
8. osztály
Sántha Kornél
Kovács Krisztián
Erdélyi Viktória
Léstár Edda
Hegyi Blanka

Paksi Gábor
Németh Szabolcs
Baranyai Virág
(tartalék: Dombrovszki
Dóra 7.)

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
(a Könyvtár nyitva tartási ideje nem
feltétlenül egyezik meg a Művelődési Ház
nyitva tartási idejével!)
Hétfő:
12:00 – 20:00		

Könyvtár

Kedd:
14:00 – 16:30
15:30 – 17:00		
15:00 – 17:00		
17:00 – 20:00		
16:30 – 18:15		
18:30 – 20:00		
14:00 – 17:00		
8:00 – 16:00		
8:00 – 20:00		
18:00 – 20:00		
		

Színjátszó foglalkozás
Okosító torna
Citera
Kézműves foglalkozás
Álomtánc Hajnival
Kempo edzés
Teleház
Könyvtár
Konditerem felnőtteknek
Konditerem 18 éven
aluliaknak és kezdőknek

Szerda:
10:00 – 13:00		 Útépítők megbeszélése
		(kéthetente)
14:00 – 16:00
Kerámia oktatás a
		 Kézműves Házban
15:00 – 16:00		 Ovis balett
15:30 – 17:00
Okosító torna
16:30 – 17:30		 Akrobatikus rock & roll
14:00 – 17:00		 Teleház
14:00 – 20:00		 Könyvtár
8:00 – 20:00		 Konditerem felnőtteknek
Csütörtök:
14:00 – 16:00		 Nyugdíjas klub
		(kéthetente)
14:00 – 18:00		 Festőszakkör
		 (havonta egyszer)
15:00 – 16:00		 Néptánc
16:00 – 17:00		 Hastánc
18:00 – 20:00
Kempo edzés

14:00 – 17:00		
10:00 – 16:00		
8:00 – 20:00		
18:00 – 20:00		
		

Teleház
Könyvtár
Konditerem felnőtteknek
Konditerem 18 éven
aluliaknak és kezdőknek

Péntek:
16:00 – 18:00		 Akrobatikus rock & roll
18:00 – 20:00		 Vadon Nőtt Gyöngyvirág
		Dalkör
14:00 – 17:00		 Teleház
8:00 – 12:00		 Könyvtár
8:00 – 20:00		 Konditerem felnőtteknek
Szombat:
12:00 - 16:00 		

Konditerem

Rendezvények szerinti nyitvatartás
(Rendezvények jellegétől függően látogatható vagy zártkörű.)

Szabad 1 Lap
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HÁZASSÁG HETE
Pusztaszabolcson és Szabadegyházán is ez
évben is a Házasság hete apropóján feltétlenül
fontosnak tartjuk megrendezni legalább egy
alkalommal azt a találkozási lehetőséget, amikor is újra átgondolhatjuk társunkkal együtt,
mi a házasságunk alapja, hol is tartunk, merre
halad összeszerkesztettségünk útiránya.
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 már
négy kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008
óta rendezik meg a keresztény egyházak és
civil szervezetek széles körű összefogásával,
számtalan nagyváros, kisebb települések vagy
különböző közösségek részvételével.
„A házasság Isten csodálatos ajándéka és
gondoskodása az ember számára, amelyben
a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli
szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás
értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes
társon keresztül. A házasságban egy férfi és
egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát,
hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon
a házasság felelősségteljes, biztonságos és
meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul
szolgál életük minden más területén is.
A Házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja
alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít
minden olyan helyi kezdeményezést, amely
hidat épít az adott közösség környezetében
élő házaspárok és családok felé, amely segíti
életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a
házasság mindennapi valóságáról, örömeiről
és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati
tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét
ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata
válságban van, illetve valamilyen ok miatt
megszakadt.”
Február 18-án, vasárnap jön el közénk Magyar
László, okl. kertész-üzemgazdász, zsinati képviselő és felesége, Magyarné Balogh Erzsébet
lelkész, a Református Missziói Központ igazgatója, akik már több mint harminc éve élnek
boldog házasságban. Hadd álljon itt néhány
gondolat tőlük:
„Magyarországon kb. 45 ezer házasságkötés

van évente. Ez a szám kb. fele annak, mint
amennyi házasságot az 1980-as években kötöttek. Ezzel szemben kb. 24 ezer válás történik
évente. Amíg az 1980-as években 1000 házasságkötésre 346 válás jutott, a 2010-es évekre ez
a szám közel a duplájára emelkedhet.”
A statisztika szomorú adatai indokolják, hogy
hangosabban mondjuk el annak egyértelmű
igazságát: „...nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzá illő segítőtársat.” (1Móz 2,18)
A Házasság hete a „hangadás” fontos alkalma
lehet. Hangadás a házasságról, mint olyan
emberi szövetségről, amire Isten áldását kérjük,
hogy ne kelljen úgy gondolkodnunk róla, mint
törékeny, kiszolgáltatott, esendő kapcsolatról.
Hangadás azoktól a fiatal, középkorú vagy
idősebb házaspároktól, akik hűségüket megharcolták, szerelmüket naponta megerősítették,
terheiket együtt hordozták, akik társadalmunk
figyelemre méltó értékei. Hangadás egy héten
át azokhoz, akik még előtte vannak, vagy már
nem is remélik; vagy éppen újra fontolgatják,
merthogy nem jó egyedül.
„...ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad,
ki fog a harcra készülni?” (1Kor 14,8). Harcról
beszélünk? Igen. A Házasság hetében azok serege adhat hangot, akik Magyarország csendes
hűségharcosai. Lehet-e másokkal megvívni egy
társadalom élet-halál harcait?

Böjti gondolatok
Farsang vége a böjti időszak kezdete. Ugyanakkor a böjtöt követi húsvét ünnepe. Az előbbit évszázados népszokások kapcsolják össze,
az utóbbi pedig évezredes múltra tekint vissza.
Hogyan viszonyuljunk a farsang és a húsvét
közötti időszakhoz? Mit jelent számunkra,
a XXI. század második évtizedében a böjt?
Mielőtt a kérdés bibliai alapon történő rövid válaszát megadnánk, szükséges a böjt
kifejezésnek jelentésváltozását figyelembe
venni. Ugyanis a böjttel kapcsolatos gondolkodásmód a mai posztmodern életfelfogásban
átalakult. Ha az internetes keresőbe beírjuk a
„böjt” szót, több mint 600.000 találatot jelez,
s ezeknek döntő hányada erről szól: diéta, fogyókúra, salaktalanítás, méregtelenítés, böjtkúrák, wellness stb. Ezeknek vajmi kevés köze
van a kifejezés vallástörténeti jelentéséhez,

és egyáltalán nincs köze a bibliaihoz. A böjt
korábban egyet jelentett a takarékossággal,
ma a „böjttartás” viszont legalább olyan drága,
mint a „normál” táplálkozás, sőt bizonyos formáiban a sokszorosa annak! A fenti helyzetet
jól illusztrálja szintén e kor „találmánya”, a
húshagyó keddet és hamvazószerdát követő
torkos csütörtök, ami nem másról szól, mint
a fogyasztásról, vendéglátóhelyek akcióiról
és bevételéről.
A fentiekkel ellentétben a böjt bibliai értelme
egészen más. A böjt oka a Biblia szerint több
minden lehet: bűnbánat – gyász – küldetésteljesítés. Már az Ószövetségben is megjelenik
az Isten előtt helyes és helytelen böjt kérdése
(vö. Ézs 58). Az Újszövetségben Jézus példája
és tanítása a helyes böjtről szól, mely nem
üres és képmutató magatartás az emberek
előtt, hanem Isten előtt való őszinte megállás.
Összefoglalva: mi tehát a böjt lényege? A modern felfogással ellentétben, nem én vagyok a
középpontban, hanem a mindenség Ura! Az
Istenre figyelés, az Őelőtte való elcsendesedés
alkalma a böjt. Önmagunk megvizsgálása az
Isten jelenlétében. Ennek az önvizsgálatnak
eredményeképpen egyrészt annak a fájdalmas
felismerése történik, mennyi bűn és mulasztás terheli az életemet, másrészt annak az
örömteli felfedezése, hogy van megoldás és
kiút bűneim útvesztőjéből. Ennek a kettőnek
a feszültségében valósul meg a böjt.
A böjt ünnepi előkészület, és ilyen értelemben az ünnep része (vö: Mt 6,17: Amikor te
böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az
arcodat). Minél inkább vágyaink korlátlan
kiélésére akar rábírni a média vagy a közhangulat, vagy ami még ennél is rosszabb,
saját önzésünk, annál inkább megerősödik
többünkben a vágy a tisztaság, az egyszerűség
után. Keressük ennek a tisztaságnak a forrását
és az odavezető utat! Vegyük észre, hogy Isten
böjtre hív! Hív magához, hív vissza teremtett
önmagunkhoz. Azt ígéri számunkra, hogy
nála, belőle kiindulva örömre találhatunk.
Asztalt terít, ünnepet készít számunkra. Készek vagyunk-e azt úgy elfogadni, ahogyan
az számunkra készen áll?
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KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

Paksi Zoltán 2018. január 22.,
Sárosdi u. 4.

Cziczinger Zsolt 2018. január 24., Fő u. 7.

Imre Ádám 2018. február 12., Fő u.
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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. Goda László
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: 13.00-17.00: rendelés Sárosdi u. 5.
Kedd: 08.00-11.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Szerda: 10.00-12.00
(előtte 08.00-09.00: csecsemő- és
gyermektanácsadás
09.00-10.00: várandós tanácsadás)
rendelés: Sárosdi u. 5.
Csütörtök: 08.00-11.00 rendelés Sárosdi u. 5.
Péntek: 09.00-12.00
(előtte 08.00-09.00: iskolaorvos)
rendelés: Sárosdi u. 5.
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

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:
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
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