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VIII. évfolyam

HÚSVÉT

Húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe:
a keresztény egyház ilyenkor emlékezik meg
Jézus feltámadásáról, és ilyenkor köszöntjük
a tavaszt, a természet újjáéledését is. A húsvét
időpontját 325-ben állapította meg a niceai
zsinat a napéjegyenlőséget követő holdtölte
utáni első vasárnapot kijelölve. Szinte minden
népnél rengeteg szokás kötődik a húsvéthoz
még a kereszténységet megelőző időkből,
hiszen a tavaszt, a természet újjáéledését évezredekkel ezelőtt is megünnepelték. Éppen
ezért sokszor fedezhető fel ellentmondás a
húsvéti motívumokban és népszokásokban.
Böjti játékok
A negyvennapos böjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje, amelyet Jézus
40 napi böjtölésének és kínszenvedésének
emlékére tartanak. Ilyenkor nemcsak a hús
fogyasztása volt tilos, hanem a lakodalom,
bálozás, zenés mulatságok is tiltva voltak.
Böjt idején gyóntak, áldoztak, az egymással
haragban lévők pedig igyekeztek kibékülni. Az
ifjúság körében az étkezési, szórakozási, mulatozási tilalmak ellenére jellegzetes szokások,
játékok alakultak ki, amelyeket főként böjti
vasárnapokon végeztek. Ilyen volt például a
körtánc jellegű karikázás, a csárdás jellegű
szinalázás, az ifjú leányok arcpirító, avatórítus
nyomát őrző ulicskázása vagy az ún. mancsozás, amelyben magasba dobott golyókat kellett
eltalálni olyan ütőkkel, melyeket legények
faragtak a nekik tetsző leányoknak.
Barkaszentelés
Jézus Jeruzsálembe vonulásának emlékünnepe a húsvét előtti, ún. virágvasárnap vagy
latin elnevezése szerint pálmavasárnap.

A 6. századtól kezdve ekkor körmeneteket
tartottak, ahol a pálma az időjárási viszontagságok mellett a különféle varázslásoktól
is megvédett. Nálunk ezt a szentelt pálmát
helyettesíti a barka. Itt is megfigyelhető, hogy
bár egyházi eredetű a virágvasárnapi barkaszentelés, de a szentelt barkát felhasználták
rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villám elhárítására is. Sokfelé élt az a hiedelem,
hogy a szentelt barkát nem szabad bevinni
a házba, mert elszaporodnak a legyek és a
bolhák, és egyéb rontásokat hozhat a gazdára.
Azonban emellett jósló, varázsló, rontás elleni,
bajelhárító szerepet is tulajdonítottak neki: a
kert földjébe szúrt barkaág elűzi a férgeket,
vagy a mestergerendán elhelyezett vagy tűzbe
dobott szemek megvédenek a bajtól, villámcsapástól, de éppenséggel gyomorégés vagy
torokfájás ellen is kitűnőek.
Kiszehajtás, villőzés
Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy
szalmabábut többnyire menyecskének öltöztettek. A kisze vagy más néven banya a tél, a
böjt, a betegség megszemélyesítője, amelyet
a lányok énekelve végigvittek a falun, majd
pedig vízbe hajítottak vagy elégettek. A kisze
öltöztetéséhez és viteléhez különböző hiedelmek fűződtek: aki öltözteti vagy elsőnek
felkapja, nemsokára férjhez megy, vagy ha
véletlenül visszafordul a banya, akkor joggal
lehet tartani attól, hogy visszajön a betegség a
faluba, vagy rosszra fordul az idő. Miután levetkőztették és vízbe hajították, a lányok vizes
szalmacsomóval dörgölték az arcukat, hogy
ne legyenek szeplősek, és hogy egészségesek
maradjanak. A kiszehajtás után sok helyen

a villőzés következett. A lányok villőnek nevezett faágakkal járták a házakat, ezeket a
faágakat felszalagozták, olykor kifújt tojással
díszítették. A kisze kivitele a tél kivitelét, a
villő behozatala pedig a tavasz behozatalát
jelképezte.
A nagyhét szokásai
„A harangok Rómába mennek” - tartja a mondás, és valóban: nagycsütörtökön megszűnik
a harangozás, és legközelebb nagyszombaton
szólal meg újra. Liturgikus eredetű szokás a
nagycsütörtöki lábmosás (célja, hogy alázatra
nevelje a hatalmasokat) és a pilátuségetés,
amikor egy Pilátust jelképező szalmabábut
égetnek el. Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek
is nevezték, és a jó termés reményében spenótot főztek. Nagypéntek Jézus kereszthalálának
napja, a böjt és a gyász ideje. Ezt a napot a népi
babona szerencsétlennek tartotta, amikor tilos
volt mindenféle állattartással, földműveléssel
kapcsolatos munka, ilyenkor nem gyújtottak
tüzet, nem sütöttek kenyeret (merthogy kővé
vált volna), nem fontak, nem szőttek. Azonban
úgy hitték: aki nagypénteken napfelkelte előtt
megfürdik, azon nem fog majd a betegség. Az
ilyen, ún. nagypénteki aranyvíznek szépségvarázsló erőt is tulajdonítottak. Nagyszombati
tevékenységnek számított a féregűzés, amely
az egész nagyhéthez kötődő nagytakarítás
része, de ugyanígy e nap szokása volt a ház körülseprése, hogy a boszorkányokat, kígyókat,
békákat elhajtsák. Jellegzetes szertartás volt
ilyenkor a tűzszentelés, keresztelővíz szentelése. A nagyszombaton megtartott feltámadási
körmenet jellegzetesen közép-európai, magyar, német és osztrák szertartás.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Február 20-án ülésezett a képviselő-testület.
A fő napirendi pont a 2018. évi költségvetési
rendelet elfogadása volt, emellett módosítottuk
a helyi adókról szóló rendeletet, az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről
szóló rendeletet. Döntöttünk energiakorszerűsítési támogatásokról, valamint aktuális
kérdésekről. A civil szervezetek tavalyi évi
támogatásáról szóló beszámolók kapcsán készített belső ellenőri jelentést is megtárgyaltuk.
A testületi ülést megelőzően ülésezett a pénzügyi bizottság, ahol a fenti napirendi pontokat részletesen, minden települési képviselő,
valamint a belső ellenőr jelenlétében, aktív
részvételével tárgyaltuk.
A belső ellenőri jelentést eredetileg zárt ülés
keretében tárgyalta volna a képviselő-testület,
miután a jelentés több olyan adatot tartalmaz - számlaszámok, vállalkozások nevei -,
amely nem hozható nyilvánosságra, csak ha
ahhoz minden érintett hozzájárul. Tóth György
képviselő javaslatát elfogadva a testület nyílt
ülésen folytatta a munkát, azzal a jegyzői kiegészítéssel, hogy ebben az esetben minden
személyes adatot ki kell takarni a jegyzőkönyv
mellékletét képező belső ellenőri jelentésben.
Miután a legnagyobb vitát a civil szervezetek
vizsgálatáról készített belső ellenőri jelentés
váltotta ki, és mivel a település közhangulatát
igencsak megosztja, részletesen tájékoztatjuk
a lakosokat is az elhangzottakról.
Civil szervezetek támogatásáról szóló beszámolók belső ellenőri vizsgálata
Az elmúlt években többször vita tárgyát képezte - a testületen belül is - a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokkal való beszámolás
a támogatást nyújtó önkormányzat felé. A
2015-ben elfogadott helyi rendeletünk alapján
a támogatásban részesülő egyesületeknek a
következő év január 15-éig el kell számolniuk a
támogatás felhasználásáról, pénzügyi-szakmai
beszámolót kell benyújtaniuk, a rendeletben
és a támogatási szerződésben rögzített módon
és tartalommal.
Miután a tavalyi évben is eltérő módon értelmezték a beszámolási kötelezettséget az
egyesületek, és hogy a településen terjedő
álhíreknek elejét vegyük, így az idei évben az
időben - vagy felszólításra kicsit késve - beérkezett beszámolók vizsgálatára belső ellenőrt
kértem fel. Ezáltal azok a támadások is kiküszöbölhetők, amelyekkel az önkormányzat
vezetését részrehajlással vádolják, miután az
egyik egyesület vezetője korábban a hivatal
alkalmazottja volt. Bár a testületi ülésen Epres Kornél képviselő forszírozta, hogy ki és
miért kérte a vizsgálatot, elmondtam, hogy

- a beszerzési szabályzatban biztosított - hatáskörömben kértem a vizsgálatot, hogy külső, független szakértő segítse a képviselők
döntését a beszámolók elfogadásakor. Úgy
gondolom, ehhez nem kellett a képviselők
hozzájárulása, különösen azért, mert minden
képviselőnek az az érdeke, hogy a lakosság
részéről ne érje támadás az önkormányzatot, és a laikus képviselők a több száz oldalas
számlahalmaz áttekintésével egyébként sem
tudnak megalapozott véleményt mondani.
Gerlang Ferenc belső ellenőr az ellenőrzése során számos hiányosságot megállapított. A főbb
megállapítások között szerepeltek az alábbiak.
A B-Cool Dance Team Egyesület által benyújtott beszámoló teljes mértékben megfelel a
rendeletben foglaltaknak, az 1.324.000 Ft
támogatás elszámolása rendben és teljes ös�szegben megtörtént.
A Kinizsi SC részére biztosított 14.890.000 Ft
vissza nem térítendő támogatás felhasználásával kapcsolatban számos hiányosság merült fel:
- A támogatási szerződésben meghatározott
záradékkal kellett volna ellátni a számlákat,
amely azért fontos, mert a záradék nélkül a
számlák más támogatások elszámolásánál is
felhasználhatók lennének.
- A 2017. évben fel nem használt 2.988.164 Ft-ot
vissza kell fizetni az önkormányzat számlájára,
mivel a Kinizsi SC elnöke nem jelentheti ki,
hogy ezt a 2018. évi első negyedéves működéshez tartják fenn. Ezt az összeget vissza
kell fizetniük.
- Nem csatolták a szakmai beszámolót.
- Egyetlen kiküldetési rendelvény sem fogadható el ellenőrzési szempontból. A kiküldetéseken kívül üzemanyag (benzin-)vásárlásról
szóló 31 számlához semmiféle bizonylatot
nem csatoltak, hogy mihez használták fel (pl.
fűnyíró traktorba). Ezt útnyilvántartással, menetlevéllel vagy gépüzemnaplóval kellett volna
igazolni.
- A közüzemi díjak kiegyenlítését bankszámla-kivonatokkal kellett volna igazolni.
- A természetjáró szakosztály által igazolt
költségek közül voltak vitatottak, pl. szállásköltség, amely személyszállítási költségként
lett elszámolva.
- A tenisz szakosztály által részletezett sportszolgáltatásba nem fér bele a 9 számlán szereplő 590.000 Ft.
- Bér és eho címen kifizettek 526.440 Ft-ot,
holott erre nem igényeltek támogatást.
- Ezenkívül voltak olyan - el nem számolható,
de - becsatolt tételek, amelyek az önkormányzati támogatás továbbadását jelentették. Az
államháztartásból (így az önkormányzattól)
érkezett összeg más szervezet részére való

továbbadása valószínűleg törvénytelen.
- Két számlán szerepel olyan épület-karbantartási és egyéb költség, amelynek szerződését
és teljesítésigazolását nem csatolták.
A belső ellenőr jelentésében foglalt összegzés alapján a testület 15 napos határidővel
felszólítja a Kinizsi SC elnökét, hogy a jelzett
hiányosságokat pótolja, a 2017. évben fel nem
használt 2.988.164 Ft-ot fizesse vissza az önkormányzat számlájára. Amennyiben ezeknek
nem tesz eleget, a jelenleg hatályos rendelet
értelmében - miután a nem megfelelően elszámolt összeg kb. a támogatás kétharmada
- két évig, 2018-ban és 2019-ben nem kaphatna támogatást a Kinizsi SC. Amennyiben
a hiányosságokat pótolja, illetve a szükséges
nyilatkozatokat megteszi, a testület dönthet a
további támogatásról.
Tóth György képviselő hosszasan elemezte a
Kinizsi SC tevékenységét, és nehezményezte,
hogy a jelentéssel az önkormányzat vezetése el
akarja lehetetleníteni a Kinizsi SC működését,
pedig több mint száz gyerek és felnőtt sportol
napi szinten az egyesületben, az év 45 hetében.
A labdarúgó szakosztályon kívül 90 ember
a természetjáró szakosztálynak, 50 ember a
tenisz szakosztálynak a tagja.
Ahogy a jelentésben is szerepel, az önkormányzat vezetésének nem célja a Kinizsi SC
ellehetetlenítése, ám az sem tartható állapot,
hogy az önkormányzat által nyújtott - nem
kevés összegű támogatás - ellenőrizetlenül,
szabályozatlanul kerüljön felhasználásra, és
ha a pár százezer forintos támogatásról beszámolót kérünk, a 15 milliós támogatásról
ugyanúgy - ha nem főleg - jogos az elszámolás.
Különösen hogy hozzám is érkeznek jelzések a
településen a sportkörnél tapasztalható negatív
hangulatról, épp ezért kell tiszta vizet önteni
a pohárba, és ez nemcsak a polgármesternek, hanem a képviselőknek, sőt a Kinizsinek
is érdeke, hogy ne érje támadás, és igazolni
tudják, a pénzt szabályosan használják fel.
Amennyiben a Kinizsi vezetése nem képes
megfelelő beszámolót készíteni - és az nem
válasz, hogy „így szoktuk” vagy „korábban se
szoktunk” -, a hivatalban a pénzügyes kollégák
bármikor segítenek abban, hogy hogyan kell
értelmezni a rendeletet, hogyan kell elkészíteni
a pénzügyi-szakmai beszámolót.
Hangsúlyozom, nem a Kinizsi - és egyéb
egyesület - ellehetetlenítése a cél, hanem
szeretnénk, ha átlátható lenne a támogatás
felhasználása. Az önkormányzat támogatója
legyen a Kinizsinek és ne eltartója! Az önkormányzat eddigi intézkedéseiből is látszik, hogy
szívügyünknek tekintjük a sport, a szabadidő
hasznos eltöltésének támogatását, lásd Kihívás
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Napja, Mobilitási Hét, szabadidős programok.
Ezzel azonban nem lehet visszaélni, és amen�nyiben a Kinizsi SC beszámolója nem felel meg
a szabályoknak, az önkormányzat - mint az
ingatlan tulajdonosa - vállalhatja a sportöltöző
és a pálya közüzemi számláinak megtérítését,
meghatározott összegig annak karbantartását
és üzemeltetési költségeit. A teniszoktatóval
az önkormányzat is szerződést köthet, a túraszakosztály túráit pedig az önkormányzati
művelődésszervező is szervezheti.
A testület ülésén egy ellenszavazattal elfogadta
a képviselő-testület a jelentést, és felhatalmazták a polgármestert, hogy a belső ellenőr
által megfogalmazott levelet küldje ki az SC
elnökének.
A fő napirendi pont a 2018. évi költségvetés
elfogadása volt.
Borza András pénzügyi vezető már a február
8-ai testületi ülésen, a költségvetés beterjesztésekor ismertette a rendelettervezet részleteit.
Az idei évi költségvetés
A költségvetés elfogadása név szerinti szavazással, egyhangú szavazással történt.
A költségvetés elfogadása után módosította
a testület a helyi adókról szóló rendeletét. A
rendeletmódosításra azért volt szükség, mert
a hatályos jogszabályok alapján döntenie kell
arról a testületnek, hogy a településen elhelyezett reklámhordozókat adóztatja-e vagy
nem. A testület egyhangúlag úgy döntött, nem
kívánja megadóztatni a reklámhordozókat.
Ezt követően az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelet
módosítását tárgyaltuk. A belső ellenőri jelentésben foglalt javaslatok alapján a rendeletbe
bekerül, hogy a támogatások elszámolásához
a tárgyévről készített pénzügyi beszámolót
csatoljon a támogatott szervezet, pályázat esetén pedig éves tervezett költségfelhasználási
tervet csatoljon be. Azon szervezetek, amelyek
székhelye nem Szabadegyházán van, a kérelemhez nyújtsák be az éves tervezett költségfelhasználási tervet, az éves nyitó taglétszámot, nevesítve köztük a helyi lakosokat, és a
helyi létszám arányában kapjon támogatást.
A pályázó általános működési költségeinek a
tervezett összegéből annak legfeljebb 50%-át
támogathassa az önkormányzat. Élelmiszerés italelszámolást csak külön projektcélként
megítélt táborozáshoz, utazáshoz, szervezett
rendezvényhez köthetően fogadjanak be, ha
azt a pályázatban külön rögzítették. Amikor a
pályázó „másik” pályázathoz kér önrészbiztosítást, azt csak a ténylegesen pályázott „másik”
pályázat igazolásakor fizessék ki számukra.
Utazás, szállás és táborozás elszámolásakor,
valamint kiosztásra beszerzett eszközök,
ruházatok beszerzésének elszámolásakor

a résztvevők, illetve juttatásban részesülők
névsorát is be kell nyújtani. A megítélt és kiutalt támogatásoknak azon részét, amelyek
elszámolása nem megfelelően történt meg, az
önkormányzat felszólítását követő 15 napon
belül vissza kell fizetni.
A rendelet fenti módosításait a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.
Miután a költségvetést elfogadta a képviselő-testület, dönthettek a képviselők az előző
ülés óta beérkezett energetikai korszerűsítési
támogatási kérelmekről. Tizenegy kérelem érkezett, minden kérelem megfelel a rendeletben
foglalt feltételeknek. Ezek alapján támogatást
kaptak:
Sárdi Tamás és neje Géza utcai lakosok
425.000 Ft,
Benedek Kálmán és neje István utcai lakosok
600.000 Ft,
Vidovics Lajos Imréné Vörösmarty utcai lakos
600.000 Ft,
Végh Mihály és neje Sárosdi utcai lakosok
369.570 Ft,
Rauf István és neje Rózsa utcai lakosok
101.178 Ft,
Vigh István és neje Gyári utcai lakosok
179.000 Ft,
Fehér László Dávid Széchenyi utcai lakos
503.809 Ft,
Szabó István József utcai lakos 600.000 Ft,
Zétényi Eszter Mária Táncsics utcai lakos
237.590 Ft,
Kenyér István és neje József A. utcai lakosok
600.000 Ft,
Szakmány László neje Than K. utcai lakosok
240.979 Ft támogatást.
A támogatási szerződés elkészítése és aláírása
után a hivatal kiutalja az összegeket.
A bejelentések között számos, az előző ülés óta
elvégzett feladatról, valamint néhány aktuális
kérdésről tájékoztattam a jelenlévőket.
Jóváhagyta a képviselő-testület a járási hivatal
által kialakított iskolai felvételi körzethatárokat.
Az óvodavezető javaslatára egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület, hogy nyáron,
augusztus 6-ától 31-éig zárva tart az óvoda,
ez alatt az idő alatt elvégzik a szükséges karbantartási, festési, felújítási munkákat.
A művelődési ház előző évi tevékenységéről
szóló beszámolót, valamint az idei évi programjavaslatot, költségvetést is egyhangúlag
fogadta el a testület.
Az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás előző évi tevékenységéről szóló beszámolóról, valamint az Adonyi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióról is egyhangúlag
döntöttek a képviselők.
Öt évvel ezelőtt fogadta el a testület a Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, amit kétévente
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kötelező felülvizsgálni, ötévente újat kell alkotni. A kétévenkénti felülvizsgálatot elvégezték,
nem javasolnak módosítást, így egyhangúlag
elfogadta a testület az előterjesztett javaslatot. A jegyző jelezte, hogy év végén új HEP-et
kell alkotnia a testületnek, mivel jogszabályi
előírás, hogy nem elég a kétévenkénti felülvizsgálat. Megjegyezem, hogy a HEP megléte
és aktualizálása több pályázatnál is kötelező
előírás, így anyagi vonzata is van a HEP-nek.
Támogatási kérelmet nyújtott be a Pusztaszabolcsi Mentőállomás, valamint a Peter Cerny
Koraszülött Alapítvány. A Pusztaszabolcsi
Mentőállomást 200.000 Ft, a Koraszülött Alapítványt 100.000 Ft támogatásban részesítette
a testület.
Gárdonyi buszközlekedésről tájékoztató
Szabadegyháza település a Gárdonyi Járáshoz
tartozik, a hivatalos ügyek többségében a
járásszékhelyre, Gárdonyba kell utazniuk a
szabadegyházi lakosoknak. Tömegközlekedéssel Szabadegyházáról Gárdonyba közvetlenül
nem tudunk eljutni, vonattal egyáltalán nem,
autóbusszal csak Székesfehérváron keresztül.
Az ügyeiket intéző - épp a szociális, gyámhivatali, munkanélküli ügyekben érintett emberek többsége - személygépkocsival nem
rendelkezik, járatlan az ügyintézésben és a
közlekedésben, zömmel hátrányos helyzetű
lakosok. A gárdonyi járásból hetente egy órát
általában megtalálható egy ügysegéd, aki segít
a szociális ügyekben jártas embereknek a
kérelmek kitöltésében, de ez az egy óra sokszor csak arra elég, hogy a helyi ügyintézőtől
átvegye az egész héten begyűjtött kérelmeket.
Szabadegyháza Község Önkormányzata részéről a fenti tartalmú levelet fogalmaztuk meg
az illetékes személyszállítási szolgáltatóhoz,
a KNYKK Zrt.-hez, valamint továbbítottuk
a levelet a Fejér Megyei Kormányhivatalhoz
és térségünk országgyűlési képviselőjének is.
A KNYKK Zrt. a kérelmünket megvizsgálta,
és biztosítja, hogy hétfőn és csütörtökön a
délelőtti órákban egy buszjáratpárt beállít a
szabadegyházi lakosoknak, hogy eljussanak
Gárdonyba.
Szabadegyházáról reggel 8.15-kor indul egy
autóbusz Gárdonyba a vasútállomásig (érkezik
8.54-kor), majd innen visszafelé 10.34 órakor indul (érkezik: 11.03 órakor). Az autóbusz
nemcsak a vasútállomáshoz érkezik, hanem
áthalad a település központi részén.
Később részletesen tájékoztatjuk a lakosokat,
hogy mikortól lesz érvényes a menetrend, és
hogy pontosan melyik buszmegállóba mikor
érkezik.
A Fejér Megyei Kormányhivatal ugyancsak reagált levelünkre, és jelezte, hogy amíg az autóbusz-közlekedés nem rendeződik, a járási ügy(A cikk folytatása a 4. oldalon.)
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(A cikk folytatása az előző oldalról.)

segéd péntekenként hosszabb ügyfélfogadási
idővel – 8-10 óráig – várja a szabadegyházi
lakosokat a Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
szám alatti szociális irodában.
Március 13-án ismét ülésezett a képviselő-testület.
A főbb napirendi pontok:
1. Az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. A civil szervezetek 2018. évi támogatás
benyújtására pályázati felhívás kiírása
3. A 2018. évi összesített közbeszerzési terv
elfogadása
4. Óvodai beíratás
5. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
6. Kinizsi SC kiegészítő beszámolójának megtárgyalása
7. Bejelentések
Napirend előtt polgármesterként tájékoztattam a képviselőket, hogy rengeteg a panasz
a közelmúltban kiküldött gépjárműadós értesítések miatt. A jegyző, a pénzügyi vezető
és az adóügyekkel foglalkozó köztisztviselő
folyamatosan fogadja a bejelentéseket, és azon
dolgoznak, hogy minél előbb pontos és naprakész legyen a nyilvántartás. Sajnos az adós
szakrendszerből úgy tűnik, tavaly januártól
nem kerültek átvezetésre a gépjárműadós
változások, sőt a panaszokból látszik, hogy
félretájékoztatták őket adófizetési kötelezettségükről. Pl. Többen új autót vásároltak évközben, és ők az adós kollégától azt a választ
kapták, hogy nem kell adót fizetniük, csak a
következő év januártól, holott ez nem feltétlenül van így. Ugyanis ha évközben helyezték
forgalomba a járművet, a következő hónaptól
már kell utána adót fizetni. Volt olyan ügyfél,
aki ezt többször szóvá tette, hiszen utánaérdeklődött, ám az ügyintéző ennek ellenére
nem értesítette a fizetési kötelezettségéről.
Többen pótlékfizetési kötelezettségükről nem
tudtak, és meglepődtek, hogy több, akár tízezres nagyságrendű pótlékot kellene fizetniük.
Kértem a képviselőket – miután sokan megkereshetik őket ez ügyben -, hogy tolmácsolják
a lakosok felé: a hibák kijavítása és a panaszos ügyek kezelése folyamatos, legyenek
türelemmel. Bármi kérésük, kérdésük van,
a hivatalban ügyfélfogadási időben rendelkezésre állnak.
Az elmúlt években a volt kollégák által elkövetett hibákért, mulasztásokért elnézést
kérek, ígérem, hogy az új adós kolléga – mint
ahogy a többi köztisztviselő - már szakmailag
felkészülten fogadja a hozzáfordulókat. Nem
egyszerű az ASP új adós szakrendszere, de
nem lehetetlen megtanulni, és azt adja vissza,

amit ebbe a rendszerbe korábban feltöltöttek.
Az 1. napirendi pont az önkormányzati tulajdonú lakások lakbéréről szóló rendelet
módosítása.
2012 óta változatlanok a lakbérek. A jelenlegi
rendelet alapján összkomfortos lakás esetén
198 Ft, komfortos lakás esetén 135 Ft, félkomfortos lakás esetén 125 Ft, komfortnélküli lakás esetén 104 Ft a bérleti díj négyzetméterenként havonta. A környező településeken - akár
rosszabb állapotban lévő ingatlanok - bérleti
díjai sokkal magasabbak a mi díjainknál. A
képviselő-testület egyhangúlag az alábbiak
szerint módosította a rendeletet:
- összkomfortos lakás esetén: 350 Ft/m2/hó
- komfortos lakás esetén: 250 Ft/m2/hó
- félkomfortos lakás esetén: 200 Ft/m2/hó
- komfortnélküli lakás esetén: 150 Ft/m2/hó
A fenti rendeletmódosítás 2018. július 1-jén
lép hatályba, hogy az érintett bérlők fel tudjanak készülni a díjváltozásra.
A 2. napirendi pont a civil szervezetek támogatására pályázat kiírása. Az előző ülésen
elfogadta a képviselő-testület a költségvetést,
a rendelet alapján kiírható a pályázati felhívás.
Ugyancsak módosítottuk a vonatkozó rendeletünket, néhány ponton módosult, ami főleg
a más településen székhellyel, nálunk csak
telephellyel rendelkező szervezeteket érinti.
A pályázat benyújtásának határideje: április
3., kedd 12.00 óra.
A korábban támogatott civil szervezeteknek,
egyházaknak hivatalból megküldjük a pályázati adatlapot, amennyiben további pályázati
igény merül fel, a hivatalban hozzáférhető a
kérelem.
A 3. napirendi pont a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása. Az idei évben a jelen
állás szerint két beruházás biztosan közbeszerzés-köteles: az István utcai járda, vízelvezetés
építése, ami nettó 55.014.197 Ft. Az általános
iskola energetikai felújítására – Fónad József műszaki ellenőrrel részletesen egyeztetve – nettó 100 millió forintot tervezünk be,
megfelelő biztonsági tartalékot képezve. A
közbeszerzési tervet egyhangúlag elfogadta
a testület.
A következő napirendi pont keretében az
óvodai beíratás időpontjáról tárgyaltunk.
Minden évben április 20-a és május 20-a
között kerül sor az óvodai beiratkozásra. A
fenntartó előtte 30 nappal közzé kell tegye
a beiratkozás időpontját. Az óvoda felvételi
körzete Szabadegyháza mellett Seregélyes és
Sárosd közigazgatási területe is. A beiratkozás
időpontja az óvodavezető javaslata alapján:
április 24., 25. és 26. 9-16 óráig.
Megválasztotta a testület – Nagy András Botond jegyző előterjesztése alapján – a szava-

zatszámláló bizottsági tagokat és póttagokat,
akik megválasztásuk után a polgármester előtt
esküt tesznek, alakuló ülést tartanak, ahol maguk közül megválasztják a bizottság elnökét.
A Kinizsi SC kiegészítő beszámolójának
megtárgyalása
Az előző ülésen és az ülést követően nagy vitát
váltott ki a Kinizsi SC beszámolója. Az egyesület vezetése kiegészítő beszámolót nyújtott be,
amit – ahogy az eredeti beszámolót – Gerlang
Ferenc belső ellenőr átvizsgálta. A határidő
rövidsége miatt csak szúrópróbaszerű ellenőrzést végzett, ám így is több aggályos pontot
talált. Az eredeti, 2017. évi támogatásból nem
felhasznált közel 3 millió forintnak jelentős
részét visszautalták, 591.527 Ft azonban nem
került visszautalásra az önkormányzatnak.
A Kinizsi SC elnöke javasolta, hogy az elszámolási időszak március 1. és a következő év
március 1. közötti legyen, hogy a tárgyévben
nyújtott támogatás első részletének kifizetéséig
tudjon működni az egyesület. Erre nincs lehetőség, mert az önkormányzat költségvetését
január 1. és december 31. közötti időszakra kell
készíteni. Az egyesületnek az átmeneti időre
más módon kell megoldania a működését,
hiszen az önkormányzatnak nem eltartónak,
hanem támogatónak kell lenni. Az SC a tagok által megelőlegezett kölcsönökből vagy
más forrásból próbálja megoldani a januártól
márciusig tartó hónapokban a működtetést.
Bár a belső ellenőr az 591 ezer forint visszafizetését javasolta, a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2018. január-március közötti hónapokban igazolt kiadásokra
beszámítja a fenti összeget.
A kiegészítő beszámolóban számos egyéb aggály merült fel, amiről a testület tagjai egyenként döntöttek.
Miután a korábbi levélben foglaltak ellenér
nem csatolták a közjegyző előtt tett nyilatkozatukat, hogy az önkormányzatnak benyújtott
számlákat nem használták fel más támogatás
elszámolásához, ezt a testület újfent kéri.
Aggályos volt továbbá egy épületkarbantartási
szerződés, amelyet a vállalkozó nem írt alá. A
testület kérte, hogy egy aláírt szerződést csatoljanak be. Egy másik számlával kapcsolatos
kérdés nem az államháztartási pénzfelhasználás problémája, hanem inkább NAV ügylet
lehetne. Az elnök szerint ugyanis bérkifizetésre
került, holott vállalkozó adott róla számlát.
A belső ellenőr szerint ilyet leírni sem lett
volna szabad, mert ezzel megkérdőjelezte a
számlát kibocsátó vállalkozó elszámolásának
valódiságát.
Az üzemanyagszámlákkal kapcsolatos aggályt
– a beszerzett mennyiség nem kannaméret
(5, 10 vagy 20 liter), hanem jellemzően autóba tankolt mennyiség (pl. 27,93 liter vagy
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26,01 liter) kerek összegre. Az elnök ezt azzal
magyarázta, hogy egy húszliteres és egy tízliteres kannába szoktak tankolni. Miután ennek
ellenkezőjét a testület sem tudta bizonyítani,
vélelmezte, hogy az elnök által előadott magyarázat valós.
A saját rendeletünk szerint az önkormányzat a
2018. évben nem nyújthat támogatást a Kinizsi
SC részére. A további években a támogatás attól
is függ, hogy a fenti hiányosságokat, további
kiegészítéseket hiánytalanul megteszik-e.
Az önkormányzat a következő ülésén dönt
arról, hogy a Kinizsi SC működésének alapvető
feltételeit (pl. épület rezsiköltségeinek átvállalása, pályakarbantartás, takarítás) hogyan
és milyen tudja átvállalni. Addig a Kinizsi
vezetése és a polgármester között egyeztetnek
a részletekről.

A bejelentések között néhány aktuális dologról
tájékoztattam a jelenlévőket:
- Március 12-én elindult a közfoglalkoztatás,
kevesebb fővel, mint amennyit létszámot kaptunk, mert többen nem vállalták.
- A kerti munkás képzés elvileg indulna, a
múltkor már összejött a 15 fő, most már 2-3mal kevesebben vannak - pedig még el se
indult a képzés.
- A családi bölcsőde helyét, a kézművesházat
megnéztük a gyámhivatal vezetőivel, kisebb
átalakítás szükséges, ezt már elkezdtük felmérni, nem jár jelentős többletköltséggel. A
kézművesház költözne, ha lesz hova, a testület
tagjai elfogadták, hogy a várhatóan megüresedő körzeti megbízotti lakásba költözhetne
a kézművesház.
- Ha már költözés: a konditeremnek is új helyet
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kellene keresni, és a tervezővel ahogy felmértük, a legoptimálisabb lenne a sportöltöző
bővítése, ahol kultúrált tisztálkodási lehetőséget is tudnánk biztosítani a sportolóknak.
Ez a focistáknak is több edzési lehetőséget
biztosítana helyben.
- Pályázatok: Informatika a köz szolgálatában
- 10 gépre pályáztunk a teleházba, monitorral, szoftverrel, 1 millió forint saját erőt kell
hozzátenni.
- Szabadegyháza Község Önkormányzata
csatlakozott „A legszebb konyhakertek program”-hoz. Kérte a képviselőket, népszerűsítsék
a pályázatot.
(A testületi ülés teljes jegyzőkönyve a honlapon
megtalálható.)

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 2018. ÁPRILIS 8.
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2018. április 8. napjára
tűzte ki az általános országgyűlési választásokat, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Mi a teendő, ha a választópolgár a választás
napján az értesítőben megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő helyen, de Magyarország
területén tartózkodik? (pl.: más településen
üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás
miatt Magyarországon belül más településen
tartózkodik)
Ez esetben átjelentkezésre irányuló kérelmet
terjeszthet elő a Helyi Választási Irodában. A
kérelemnek legkésőbb a szavazást megelőző
második napon, azaz 2018.04.06. napján 16:00
óráig kell megérkeznie a Helyi Választási Irodába. Ezen időpontig kérhető ugyanígy a kérelem
visszavonása, módosítása is.
Az átjelentkezéshez szükséges kérelem nyomtatványon nyújtható be, elektronikusan a http://
valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány
letölthető a http://valasztas.hu oldalról, vagy a
lenti csatolmányok közül. Személyes ügyintézés
esetén a bejelentett, lakcímkártyán szereplő
tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is benyújtható a kérelem.
A Szabadegyházára átjelentkezők számára az
001. szavazókör került kijelölésre.
Mi a teendő, ha a választópolgár a választás
napján külföldön tartózkodik? (Külképviseleti
szavazás)
A választás napján külföldön tartózkodó magyarországi lakcímmel rendelkező magyar
állampolgár adott országban a külképviseleteken (nagykövetség, konzulátus) szavazhat,
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való

felvételre irányuló kérelmet terjeszt elő.
A kérelemnek legkésőbb 2018.03.31. napján
16:00 óráig kell megérkeznie a Helyi Választási
Irodába.
Ugyanígy, ezen határidőig kell kérnie kérelme
esetleges visszavonását vagy módosítását. A
külképviseletek címéről, valamint a szavazás
idejéről (Egyes országokban eltérő lehet!) valasztas.hu oldalon tájékozódhat. Fontos! Csak
ezeken a településeken élhet választójogával!
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a valasztas.hu oldalon keresztül,
továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem
levélben történő benyújtásához a forma-nyomtatvány letölthető a http://valasztas.hu oldalról,
vagy a lenti csatolmányok közül.
Szavazhatok-e levélben?
Magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár nem szavazhat levélben.
Mi a teendő, ha a választópolgár egészségi
állapota miatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben a szavazás napján?
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgár mozgásában korlátozva van,
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve
házi őrizete, fogvatartása (előzetes letartóztatás,
szabadságvesztés) miatt nem tud megjelenni a
szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be. Más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) nem lehet mozgóurnát kérni.
Mozgóurnával való szavazás esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja a szavazás napján
felkeresi a választópolgárt az általa megadott
címen.
A kérelmet a szavazást megelőzően a Helyi
Választási Irodához nyújthatja be legkésőbb
2018.04.06. napján 16:00 óráig. Amennyiben
váratlan esemény miatt akadályoztatása csak
a választás napján derül ki, akkor 2018.04.08.

napján legkésőbb 15:00 óráig a szavazatszámláló bizottságtól kérhet meghatalmazott útján
mozgóurnát.
A kérelem nyomtatványon nyújtható be elektronikusan a valasztas.hu oldalon keresztül,
továbbá meghatalmazott útján vagy levélben.
A kérelem meghatalmazottal vagy levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány
letölthető a http://valasztas.hu oldalról, vagy
a lenti csatolmányok közül.
Amennyiben mozgóurnás szavazás lehetőségét kérte, és ezt fentebb jelölt határidőig nem
vonta vissza, a szavazóköri helyiségben nem
szavazhat!
A fogyatékossággal élő választópolgár milyen
segítséget igényelhet választójoga gyakorlásának segítése érdekében?
Választójogának gyakorlása érdekében a lakcíme szerinti helyi választási irodától igényelheti
megfelelő nyomtatvány benyújtásával:
• Braille-írással készült értesítő megküldését,
• könnyített formában megírt tájékoztató anyag
megküldését,
• Braille-írással ellátott szavazósablon igénybevételét
a szavazás során 2018.03.29. napján 16:00 óráig, akadálymentes szavazóhelyiség igénybe
vételét 2018.04.06. napján 16:00 óráig, mely
esetben szavazni az akadálymentesített 001.
szavazókörben lehet.
A nyomtatvány benyújtható elektronikusan
a valasztas.hu oldalon keresztül, továbbá személyesen vagy levélben. A kérelem levélben
történő benyújtásához a formanyomtatvány
letölthető a valasztas.hu oldalról.
Ha Ön már kérelmezte a fent megjelölt segítségek valamelyikét (a korábbi választások alkalmával), az a mostani szavazásra is érvényes.
(A cikk folytatása a 6. oldalon.)
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Szabad 1 Lap

(A cikk folytatása az előző oldalról.)

A szavazólap kitöltésében segítheti az Ön által
választott segítő, vagy ha ilyen személy nincs
jelen, akkor a szavazatszámláló bizottság két
tagja.
Nemzetiségi regisztráció:
Aki valamely elismert nemzetiségi közösséghez
tartozik, legkésőbb 2018. március 23-án, 16.00
óráig kérheti, hogy az országgyűlési választáson
nemzetiségi választópolgárként szerepeljen a
névjegyzéken. A választópolgár a nemzetiségi
önkormányzati választásokon is így szavazhat
majd.
Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a
horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma,
a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén
és az ukrán.
Aki korábban már kérte nemzetiségi regisztrációját, annak a kérelme visszavonásig érvényes,
most nem kell új kérelmet beadnia.
Hol szavazhatok?
001. szavazókör: Cím: 2432 Szabadegyháza,
Kossuth u. 2. KÖZSÉGHÁZA
(településszinten bejelentkezetteknek és átjelentkezetteknek is) - Akadálymentes
Körzet: Ady Endre utca - Arany János utca –
Árpád utca – Bartók Béla utca – Báthori utca
- Bem köz – Fő utca – Géza utca – Hangya köz

– István utca – Jókai Mór utca – József Attila
utca – Kossuth utca - Madách utca – Mátyás
király utca – Mező utca – Petőfi utca – Rákóczi
utca - Rózsa utca- Sárosdi út – Szabadság tér
– Táncsics utca
002. szavazókör: Cím: 2432 Szabadegyháza,
Vörösmarty M. u. 14. ORVOSI RENDELŐ
Körzet: Csonka utca – Dózsa György utca –
Építők útja – Erdészház – Gyári utca – Halomi utca – Hippolytpuszta – István tanya –
Kajdytanya- Kisbarátpuszta – Kölcsey Ferenc utca – Középpuszta- Széchenyi utca –
Szeszgyártelep - Than Károly utca – Vastaghalompuszta - Vasútállomás - Vörösmarty
Mihály utca
Szavazás:
Szavazni a választás napján, 2018.04.08-án
06:00 és 19:00 óra között, a lakcím szerinti
szavazókörben, személyesen lehet. A szavazásra
kérjük, hogy hozza magával:
• személyazonosításra alkalmas érvényes okmányát (személyigazolvány, útlevél, jogosítvány) és
• lakcímigazolványát
Érvényesen szavazni a jelöltek melletti karikába
tett két egymást metsző, tollal írt vonallal lehet.
Egyéb kérdésükkel, kérésükkel kapcsolatban

kérjük, keressék bizalommal a Helyi Választási
Irodát!
Elérhetőségeink:
Helyi Választási Iroda
Cím: 2432 Szabadegyháza, Kossuth u. 2.
Tel.: +36-25-509-560; Fax: +36-25-509-571
HVI vezető: Nagy András Botond - jegyző
(jegyzo@szabadegyhaza.hu)
HVI vezető helyettes: Horváthné Sellei
Zsuzsanna (igazgatas@szabadegyhaza.hu
Tel.: +36-25-590-560)
Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Horváthné Sellei Zsuzsanna (igazgatas@szabadegyhaza.
huTel.: +36-25-590-560)
Esküt tettek a szavazatszámláló bizottság tagjai

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL

Idén is vidám farsang volt az iskolában. A
mulatság már reggel kezdetét vette. A tornaterem megtelt a maskarába bújt gyerekekkel
s azokkal a felnőttekkel, akik eljöttek, hogy
megnézzék jelmezeseinket. Volt itt pók,
kaktusz, minecraft, varázsló, virág és még

sorolhatnánk a jobbnál jobb, ötletesnél ötletesebb jelmezeket. A sok felvonuló betöltötte
a tornatermet. Idén a szülők is szavazhattak
a különböző kategóriák győzteseire. A délelőtti program evvel nem ért véget, hiszen
különböző feladatok várták a szünetekben
a gyerekeket.

Délután a Kultúrházban folytatódott a farsang. A tombola nagyon népszerű volt, de a
különböző játékokban is sokan részt vettek.
Persze a gyerekek táncos produkciói sem maradhattak el.
Köszönjük a sok segítséget, mellyel a szülők
hozzájárultak a farsanghoz!

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap

Szabad 1 Lap
„ADJATOK
GYERECSKÉT…”
Március 12. Gergely napja, s régen jeles nap
volt ez az iskolások életében. Ekkor kezdődött
a tanítás, s mivel az iskolába járás nem volt

PÉNZÜGYI TÉMAHÉT
2018

Ha tavasz, akkor indulnak a témahetek. A sort
a Pénzügyi és Vállalkozási Témahét nyitotta
meg, melyet hamarosan követni fog a Digitális, majd a Fenntarthatósági Témahét. E hetek
célja a szemléletformálás, a mindennapokban
használatos gyakorlati ismeretek játékos átadása, valamint a pedagógusok ösztönzése
új módszerek kipróbálására.
A Pénzügyi Témahét március 5-9. között
zajlott. A gyerekek különböző foglalkozásokon a mindennapi életben fontos pénzügyi
ismeretekkel találkozhattak, mint például
banki tranzakció, költségvetés. A feladatok elvégzése során erősödött a gyerekek pénzügyi
tudatossága, fejlődött a pénzügyi kultúrájuk.
Az órák anyagának összeállításakor fontos
szempont volt, hogy az megfeleljen a különböző korosztályoknak, játékosak legyenek,
melyből hasznos ismeretekre tehetnek szert.
A 3. és 4. osztályosok tanítóik irányításával
akadályversenyen tehették próbára pénzügyi
ismereteiket. A kapott pontjaikat fabatkára
válthatták a bankban, ahova akár betétet is

- 11 -

kötelező, így toborozni kellett a gyerekeket.
Ezt nevezték Gergely-járásnak (gergelyezésnek), mely során adományokat is gyűjtöttek
a gergelyezők tanítóik részére. Szent Gergely
a diákok és tanárok védőszentje, ezért ehhez
a naphoz kötődik e szokás.
Mi is elindultunk az 5.b osztályosokkal, hogy

először az oviban toborozzuk a gyerekeket
az iskolába. A régi hagyományt felelevenítő
játékunkat bemutathattuk a rendelőnél és az
Önkormányzatnál is. A régiek szalonnát gyűjtöttek adománynak, de mi nagyon örültünk
annak a sok édességnek, amit a kosarunkba
tettek. Köszönjük!

be lehetett tenni, természetesen kamatért. De
foglalkoztak a pénzügyi rossz szokásokkal,
számoltak kamatot, s szó esett a takarékosság
fontosságáról.
A felsősök is évfolyamonként különböző
pénzügyi témákkal, fogalmakkal ismerkedtek. Megbeszélték a bankszámla, bankkártya
használatát, előnyeit és hátrányait, a tudatos
vásárlás fontosságát, családi költségvetés készítését. A feladatok csoportos megoldása
remek alkalom volt az együttműködési készségük erősítésére.

Mivel e témahéttel párhuzamosan zajlottak
névadónk hetének programjai is, ezért a
gyerekek vetélkedésébe pénzügyi feladat is
került. A hitelekről szóló Kahoot bajnokságon
tovább tudták szaporítani az addig megszerzett bankóikat.
A Pénzügyi Témahét idén is sikeres volt, segítette a gyerekek pénzügyi tudatosságának
erősödését. Ehhez nagyban hozzájárult Tanka
Szilvia tanárnő, aki a feladatokat összeállította.
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KOSSUTH-HÉT 2018

Szabad 1 Lap

Iskolánk 23 éve, 1995. március 14-én vette
fel Kossuth Lajos nevét. Szinte evvel egy időben merült fel az ötlet, hogy névadónkat egy
programsorozattal ünnepeljük. Ma már egyik
legrégebbi hagyományunk a Kossuth-hét.
Idén március 6-14. között zajlottak a programok. A gyerekek érdekes és izgalmas vetélkedőkön vehettek részt, melyeken hol tudásuk,
hol ügyességük, kreativitásuk került megmérettetésre. Így a bankók gyűjtésére mindenkinek lehetősége volt, az ügyesebbeknek és az
eszesebbeknek egyaránt. Igyekeztünk változatos programot összeállítani, hogy minden
tanulónk megtalálja a kedvére valót. Így az
alsósok meseversenyen, szórejtvényen, ügyességi versenyeken, váltóversenyen mérhették
össze tudásukat, de készítettek plakátokat, sőt
barkácsolhattak is. A felsősök falat másztak,
pénzügyi vetélkedőn, történelem vetélkedőn,
logikai versenyen, Kahoot bajnokságon, informatikai totón, környezetvédelmi vetélkedőn,
igaz-hamis versenyen, szórejtvényeken szerezhettek bankót. Hagyományosan mind az
alsósoknak, mind a felsősöknek van egy-egy
olyan vetélkedő, ahol nem a bankók szaporítása
a cél. Az ezeken nyertes csapat részt vehet a
jutalomkiránduláson.
Névadónk hetét a forradalom és szabadságharc kitörésének 170. évfordulója alkalmából
rendezett ünnepéllyel zártuk. Idén a 8. osztályosok feladata volt az ünnepi műsor, melyben
néhány hetedik osztályos is a segítségükre

volt. Műsorukban felidézték 1848. március
15. eseményeit, a Pilvax kávéházban lezajlott
megbeszéléstől az esti Bánk bán előadásig.
Az események bemutatása során képzeletben
végigjárhattuk a történelmi helyszíneket, kiosztottuk a „frissen” nyomtatott 12 pontot és
Nemzeti dalt, együtt ismételtük Petőfi híres
sorait: „Rabok tovább nem leszünk!”. A látványos műsornak nagy sikere volt a nézők között.
Szép hagyománya iskolánknak az Alma Mater díj is, mely ezen az ünnepségen került átadásra. Ezt a díjat azok a 8. osztályos tanulók
kaphatják meg, akik példamutató magatartásukkal, tanulmányi eredményükkel és az
iskola közösségéért végzett tevékenységükkel
személyes példát mutatnak társaiknak. Ebben
a tanévben az Alma Mater díjat a tantestület
szavazatai alapján iskolánk igazgatója Bozsoki
Bernárdnak adhatta át. Bernárd 8 éven keresztül kitűnő, illetve jeles tanuló volt, magatartása
példamutató, a Diákönkormányzatban pedig
1. osztályos kora óta teljes erőbedobással tevékenykedik. A mindenkori DÖK segítő pedagógus jobb keze.
A gyerekek már nagyon várták a Kossuth-heti
programok eredményhirdetését, hogy végre
megtudják, ki vehet majd részt az Önkormányzatunk által felajánlott jutalomkiránduláson.
Alsó tagozatban a legtöbb bankót gyűjtő tanulók:
Szaniszló Olivér, Kondor Kristóf, Horváth
Zsombor 1. osztály
Görgicze Kolos, Badi Lili, Varga Kitti 2. osztály

Kelemen Kitti, Kovács Zsuzsanna, Penzer
Dorka 3.a osztály
Dombrovszki Detti, Liebháber Bálint, Tóth
Letícia 3. b osztály
Penzer Réka, Bártfai Izabell, Fehér Mercédesz
4. osztály
Felső tagozatban nem osztályonként zajlott a
verseny, hanem a legtöbb
bankót gyűjtők vehetnek részt a kiránduláson.
Akik ezt szorgalmukkal,
ügyességükkel kivívták:
1. Uhrin Marcel
2. Ferhécz Aletta
3. Görgicze Léna
4. Baranyai Bettina
5. Zétényi Armand
6. Kovács Bence
7. Kovács Dzsenifer
8. Szaniszló Aletta
9. Uhrin Ármin
10. Horgos Dorina
11. Bankó Alexandra
12. Sztupa Dániel
13. Erdélyi Brigitta
14. Bolla Bence
15. Papatyi Máriusz
16. Horváth Ádám
Természetesen megy a kirándulásra az Alma
Mater díj büszke tulajdonosa, a meseverseny
és a történelemvetélkedő győztes csapatának
minden tagja.
A meseversenyt nyerték:
Poós Balázs 1. o.,
Kovács Blanka 2.o.
Veres Vivien 3.b
Eperjesi Eszter 3. b
Sztupa Rafael 4.o.
A történelmi vetélkedő győztes csapatának
tagjai:
Bolla János 7.a
Németh Szabolcs 8.o.
Bozsik Lázár 5.a
Görgicze Léna 5.b
Zétényi Levente 7.b
Délután Önkormányzatunk is megemlékezést
szervezett településünk lakói részére. A fáklyás
felvonulás után a citerások nyitották az ünnepséget, majd a forradalom napjait idéző előadás
következett. A megemlékezést a Szózat közös
éneklésével zártuk.
Köszönjük Egriné Ambrus Andrea polgármester asszonynak a felajánlott jutalmakat.
Az esti műsor után az azon szereplő gyerekeket is nagy meglepetés érte. A műsorban
közel 50 gyerek vett részt, akik felkészítőikkel
(Papp Mária Zsuzsanna, Nagy Imola, Pálfyné
Miklós Andrea) két hónapja dolgoztak azon,
hogy ezen napon szép és színvonalas műsorral
emlékezzünk meg a forradalom hőseiről. Önkormányzatunk jutalmából ők is elmehetnek
majd egy kirándulásra.

Szabad 1 Lap
A KINCSEM ÓVODA HÍREI
ÓVODA

Óvodai beiratás Szabadegyházán
a 2018/2019- évre
A Szabadegyházai Kincsem Óvodában (Szabadegyháza, József A. u. 1.)
2018. április 24-25-26-án 9:00-16:00 óráig beiratást tartunk.
Kérem hozzák magukkal a gyermek személyes okmányait, úgy mint:
• születési anyakönyvi kivonat
• lakcímkártya
• TAJ kártya
• személyi igazolványa (ha van)
• illetve orvosi igazolást arról, hogy a gyerek közösségbe felvehető
Az elkövetkezendő nevelési évben is lehetőség van a 2,5 éves gyerekek folyamatos
felvételére, ezért arra kérem a kedves szülőket, hogy aki szeretne ezzel a lehetőséggel
élni, az is jöjjön a megadott időpontban beiratni gyermekét!
(A beirattatható legfiatalabb kisgyermeknek születési dátuma: 2016. október 1.)
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Szabad 1 Lap

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
AZ ÉLET, MINT OLYAN…
Ez a címe Radványi Ervin bohózatokból ös�szeállított estjének, melyet a Hevesi Sándor
Színtársulat mutatott be színpadunkon 2018.
március 3-án.
Radványi Ervin 1931-ben született, ma is
élő író. A vidám darabok tükröt állítanak
elénk saját magunk és a környezetünkben
élők megítélésére vagy épp felismerésére, és
elgondolkodtatnak azon, hogy vajon az élet
tényleg erről szól? És valóban… Rácz Ferenc,
az amatőr színészekből álló társaság rendezője valósághűen ábrázolta egy ember életének küzdelmeit, örömeit a megszületéstől az
eltávozásig. Keserédes kacagás hallatszott a
közönség soraiból, hiszen magára ismerhetett
küzdelmeiben minden korosztály.
Az Atyák és fiúk című jelenet egy vicces,
ugyanakkor ismerős konfliktust mutatott be
apa és fia között, mindkét fél szemszögéből
bemutatva az örök ellentétet két generáció
között. Az apa szerepét Demeter László, a fiú
szerepét Morvai Pál, a narrátor és békéltető
szerepét Czibók Marcell játszotta.
Németh Szilvia a Bugylibicska című mono-

lóggal örvendeztetett meg minket, mely egy
fiatal, gazdag hölgy unalmas napjaiba csöppenő váratlan találkozás története.
A legnagyobb derültséget a Poshadváralja című
részlet okozta, mely egy kis falucskában játszódó, csipp-csupp ügyeket kibontakoztató
történet. A főszerepben Kis-Dörnyei Nórát
láthattuk, aki fantasztikus mimikával alakította
a minden lében kanál és bőbeszédű nénikét,
aki ügyes-bajos dolgait intézendő találkozik
a falu utcáin a szomszéddal, a plébánossal,
kedves és kevésbé kedves ismerősével és bolti
árussal. Természetesen mindenki számára
van mondanivalója, és véleményét előszeretettel hangoztatja akkor is, ha a hallgató fél
nem akar róla tudni. A további szerepekben
Kiss Csaba, Komrnik András, Bleil Orsolya,
Demeter László, Czibók Marcell és Németh
Szilvia brillírozott.
Az Andaxin kora című humoreszket Demeter
László adta elő. A kacagtató történet könnyeket csalt szemünkbe, hol igazságtartalma, hol
bohókás volta miatt.
Az estére az utolsó jelenet tette fel a koronát,
mely a Vartyogó mocsarak címet viselte. Kiss

Csaba, Kovács Rita, Kis-Dörnyei Nóra, Morvai Pál és Komornik András alkotta a szereplőgárdáját a mulatságos sztorinak, mely méltó
befejezése volt a vidám estnek.
Az este igazán családiasra sikeredett, hiszen
annak ellenére, hogy teltházas előadásra készültünk, összesen huszonhárman élvezhettük
az előadást. A színészek és a rendező úr javára
szóljon, hogy ők olyan fantasztikus élményben
részesítettek bennünket, mintha 180 ember
előtt játszottak volna! Azért sem érdemes
részletezni az egyes jeleneteket, mert nem
lehet visszaadni annak az estének a légkörét, a
felszabadultság érzését, amivel a kitörő kacagás
könnyített a munkás hétköznapok terhét viselő
nézők vállán. Felejthetetlen és csodás élmény
volt, és nagyon köszönjük a 60 éves fennállását
ünnepelő Hevesi Sándor Színtársulatnak, hogy
a fogadtatás ellenére ilyen színvonalas műsorral örvendeztettek meg bennünket! Hálásak
vagyunk érte, hogy belépődíj fizetése nélkül,
a mi kis falunkból lábunkat sem kitéve, egy
este erejéig elfelejthettük a magunk csip-csup
ügyeit, az élet nehézségeit, terheit, és önfeledten kacagva megkönnyebbülhettünk kicsit!
Omischl Erika

VIGYÁZAT! BESURRANÓ TOLVAJOK!
A kellemes, tavaszi idő beköszöntével nemcsak
a növények kelnek új életre, sajnos a bűnözők
is megjelenhetnek a kertes házaknál, a társasházak földszinti lakásainak nyitott ablakainál,
annak reményében, hogy oda beosonva értéket
találnak. A hosszú téli napok után örömmel
engedjük be a napsugarakat lakásunkba, élvezzük a kerti munkát s utána a jól megérdemelt
pihenést a szabadban. Szívesen beszélgetünk
szomszédainkkal, barátainkkal a jó levegőn.
Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el hangulatunkat, kérjük, fogadják meg az alábbi bűnmegelőzési tanácsokat!
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk
be a bejárati ajtót, hiszen nem biztos, hogy
észrevesszük a hívatlan látogatót! Miközben a
szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával
viheti a bejárat közelében található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes
iratokkal, készpénzzel. Az anyagi veszteségen
túl ilyenkor az okmányok pótlása csak fokozza

a kárt és a bosszúságot.
• Ha csak rövid időre hagyjuk el lakásunkat,
vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkkel váltunk pár szót, akkor is mindig
zárjuk be az ajtót!
• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak! Ne
hagyjuk kitárva földszinti lakásunk ablakait,
ha nem tartózkodunk a szobában! Elég egy
pillanat és a tolvaj már bent is van a szobában
és viszi, amit értékesnek talál.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse el, elképzelhető, hogy a kerti munka hevében fel sem
tűnik a rossz szándékú látogató érkezése! Amíg
a kert hátsó végében dolgozunk, vagy esetleg
csak kint pihenünk, a nyitva hagyott kapun,
ajtón keresztül a tettes gond nélkül bejuthat
otthonunkba, és észrevétlenül távozhat értékeinkkel együtt.
• Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön
meg – pl. az optikai kitekintő igénybevételével
– az Önhöz érkező személy kilétéről. Ha idegenek csengetnek be, szolgáltatást ajánlanak,

rosszullétet színlelnek, esetleg pénzváltás ürügyével keresik Önt, ne engedje be őket lakásába.
A magukat „hivatalos személyeknek” kiadó
emberektől is kérje el az igazolványát.
• Amennyiben a hívatlan vendég már az Ön
akarata ellenére belépett otthonába, ne hagyja
egy pillanatra sem felügyelet nélkül és hívjon
segítséget.
• Érdemes házi leltárt készíteni az értékesebb
vagyontárgyakról, feltüntetve azok egyedi jellemzőit, azonosító számát.
• Lehetőség szerint nagyobb összegű készpénzt
ne tartson otthon, ha mégis pénzt tart lakásában, azt ne hagyja látható helyen, lemez, vagy
pénzkazettában tárolja.
Kérjük Önöket, hogy fordítsanak figyelmet
lakókörnyezetükre is! Ha gyanúsan mozgó
idegeneket látnak, jegyezzék meg személyleírásukat, az általuk használt jármű típusát,
színét, rendszámát és hívják bizalommal a
112-es telefonszámot!
Gárdonyi Rendőrkapitányság
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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.)

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
Péntek: 8.00-11.00 (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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