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2018. Május Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VIII. évfolyam

AZ ANYÁK NAPJA MEGÜNNEPLÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Az anyák napja világszerte ünnepelt nap,
amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A
különböző országokban más és más napokon
ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep
májusra, ezen belül a legtöbb helyen május
második vasárnapjára esik. Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük az
édesanyákat.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban
tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az
istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák
tiszteletére. A történelem során később is
voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat is
felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is
kapott. Akkoriban a húsvétot követő negyedik

vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották
az édesanyák ünnepét. A családjuktól mes�sze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak,
hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre
a napra ajándékként elkészítették az anyák
süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben,
Bostonban ünnepelték meg az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis
próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé
nyilváníttatni. Az ünnepet május második
vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja
emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt
arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd
nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját
1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson

amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította. Az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorkaés ajándék-kereskedők, akik Európában is
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt
ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is.
Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné,
egy államtitkár felesége hozta Amerikából és
a legelső anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában
munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták
fel és megtették az előkészületeket az anyák
napja országos bevezetésére. 1928-ban már
miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai
ünnepélyek közé az anyák napját.

Forrás: erdekesvilag.hu
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Április 10-én ülésezett a képviselő-testület.
Nyílt ülésen az alábbi napirendi pontokat
tárgyalták a képviselők:
1.A szociális ellátásokról szóló rendelet
módosítása
A rendeletben a gyógyászati segédeszközre
a maximálisan adható támogatás összegét
5 ezer Ft-ról 50 ezer Ft-ra emelte a testület.
2.Fiatalok életkezdési támogatásáról szóló
rendelet elfogadása
Egy új lakossági támogatási formát vezetett
be a testület Szabadegyháza településen. A
rendelet célja a szabadegyházi szülők gyermekvállalásának elősegítése és a fiatal felnőttek életkezdésének támogatása, ezzel a
település lakosságmegtartó erejének növelése
és a település vonzóbbá tétele a fiatal, családalapítás előtt álló, új gyermeket vállaló
családok számára.
A rendelet értelmében a 100 ezer Ft összegű
támogatás két egyenlő részletben kerül folyósításra. Egyrészt a gyermek születését követően közvetlenül készpénzben - 50 ezer Ft a
második részlet a fiatal felnőtt 18. életévének
betöltését követően. A második rész akkor
kerül folyósításra, ha a szülő, törvényes képviselő START számlát nyit a gyermek nevére.
A támogatásra csak azon gyermek szülője,
törvényes képviselője jogosult, akinek gyermeke 2018. január 1-jén vagy azt követően
született, és a szülő a gyermek születésekor
és a kérelem benyújtásakor is életvitelszerűen
Szabadegyháza község közigazgatási területén
él. További feltétel, hogy a gyermek születését
megelőzően a szülők vagy legalább egyikük
legalább 1 éve megszakítás nélkül Szabadegyházán rendelkezzen bejelentett lakóhellyel. A
támogatást a gyermek születését követően 120
napig lehet igényelni - tehát az idén január
elején született gyermekek után április végéig,
erre formanyomtatvány van a hivatalban.
3.A Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános Iskola intézményvezetői pályázati
felhívására beérkezett pályázati anyag véleményezése
A jelenlegi iskolaigazgató, Szeipné Dérfi Márta
megbízása 2018. augusztus 15-én lejár, így az
Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt
ki az intézményvezetői feladatok ellátására. A
fenntartó a KLIK, a pályázati eljárásban köteles megkérni az ingatlan tulajdonos önkormányzat véleményét is. A pályázati felhívásra
egyetlen pályázat érkezett, a jelenlegi igazgatóhelyettes, Pálfyné Miklós Andrea pályázata.
A képviselők meghallgatták Pálfyné Miklós
Andrea szóbeli kiegészítését a benyújtott pályázati anyaghoz. Mindannyian ismerjük a
pályázó eddigi életútját, az iskoláért, a gyere-

kekért kifejtett tevékenységét, és egyhangúlag
támogatja az intézményvezetői álláshelyre a
kinevezését. A testület felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről a fenntartó
KLIK-et értesítse.
4.Megállapodás jóváhagyása az adonyi hulladéklerakó teleppel kapcsolatosan
A Vertikál Vksz Zrt. az adonyi külterületi
0195/2. hrsz. alatti ingatlanon egy géptároló
csarnokot és egy hulladékkezelő csarnokot
épített. A csarnokra megszerezték a használatbavételi engedélyt. Ha a föld és a rajta álló
épület tulajdonosa nem ugyanaz a személy,
az épület tulajdonosát az épület fennállásáig az épület rendeltetésszerű használatához
szükséges mértékben a földre földhasználati
jog illeti meg. Az erről szóló földhasználati
jogot alapító szerződést a képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta.
5.Helyi civil szervezetek, egyházak 2018.
évi pályázati kérelmeinek elbírálása
2018. évben is támogatja az önkormányzat az
előző évben szabályszerűen elszámolt egyesületeket, civil szervezeteket, egyházakat. Az
alábbi támogatásban részesülnek:
A Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Református
Missziói Egyházközség 2.900.000 Ft támogatást kapott, egy fő bérköltségéhez hozzájárulásként, templomkarbantartásra, táborozásra.
A Szabadegyháza Római Katolikus Plébánia
egy fő bruttó munkabéréhez kért támogatást,
a megítélt összeg 2.460.000 Ft.
Az újonnan alakult Harmónia Klub Szabadegyháza részére 2,2 millió Ft-ot ítélt meg
támogatásként, amellyel a kérelemben és a
támogatási szerződésben részletezettek szerint
kell elszámolniuk. A klub számos program,
rendezvény lebonyolításában vállal aktív szerepet, településen belül és kívül is, magában
foglalja a Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkört is.
A Sárosdi Sakk Egyesület - a szabadegyházi
tagokra tekintettel - a kért 400 ezer Ft támogatás helyett 100 ezer Ft támogatásban részesült.
A B-COOL Dance Team 1.425.000 Ft támogatást kapott, amit táborokhoz, nevezési díjakra,
ruhák beszerzésére stb. fordíthat.
Nem a vonatkozó rendelet alapján, hanem
egyedi határozatban döntöttek a képviselők a
Skorpió Polgárőrség támogatásáról, az eddigi
gyakorlatnak megfelelően havi 100 ezer Ft
támogatással, azzal a feltétellel, hogy minden
évben beszámolnak tevékenységükről, és az
alapján dönt a testület a tevékenység további
támogatásáról.
6.A Kinizsi SC 2018. évi támogatásának
megtárgyalása
A Kinizsi SC idei évi tevékenységét - a korábban már számos fórumon ismertetett helyzet-

ben - más módon támogatja az önkormányzat, részben közvetlen beszerzéssel, közvetlen
szerződéskötéssel, illetve saját hatáskörben
(pl. önkormányzati munkaerővel).
A három szakosztály részére külön-külön
keretösszeget állapított meg a testület, amelynek felhasználásáról - előzetes egyeztetés és
mérlegelés alapján - a polgármester dönt, a
hivatal beszerzési szabályzatai alapján.
A labdarúgó szakosztály részére 10 millió
Ft keretösszeget, a tenisz és a természetjáró
szakosztály részére 3-3 millió Ft keretösszeget
állapított meg. Látható, hogy ez az összeg magasabb, mint a tavalyi évben nyújtott összes
támogatás. Ez egyrészt abból adódik, hogy ha
bérjellegű kiadást finanszírozunk, annak járulékterheit is viselnie kell az önkormányzatnak.
Másrészt hangsúlyozzuk, hogy ez keretösszeg,
annak felhasználása nem kötelező, tekintettel
arra, hogy az első negyedévre a kiadásokat
már jelentős mértékben kifizette az önkormányzat azzal, hogy a Kinizsi SC által visszakövetelt fel nem használt támogatást annyival
csökkentett mértékben kellett visszafizetnie.
Bejelentések
Energetikai támogatási kérelmek elbírálásáról is döntött a testület. Zétényiné Jakab
Mária és Zétényi Lajos Balázs Mátyás király
utcai lakosok fűtéskorszerűsítésre, nyílászárócserére és tetőszigetelésre nyújtottak be
pályázatot, a megítélt támogatás: 600.000 Ft.
Zámbó Józsefné Fő utcai lakos fűtéskorszerűsítésre kért támogatást, a megítélt támogatás
590.535 Ft.
Az iskolafelújításra benyújtott pályázatunkkal kapcsolatban jó hír érkezett. Korábban
hírül adtuk, hogy a két évvel ezelőtti árajánlathoz képest az építőipari árak és a bérek
jelentős mértékben emelkedtek, emiatt nem
tarthatók a korábbi árajánlatok. A kormányzat
a jelzések alapján a támogatás intenzitását
növelte, így a korábbi 50% helyett a beruházás 61%-át támogatja, ami az akkori költségbecslés alapján 58.823.527 Ft, tehát közel 9
millióval több támogatást kaptunk.
A közbeszerzési eljárás elkezdődött, remélhetőleg a tanév végén megkezdődik a tényleges
felújítás, és minden résztevékenységet megvalósítunk, nem kívánunk elhagyni semmit.
Van egy másik pályázati lehetőség belterületi
utak, járdák felújítására, ez 50%-os pályázat,
a beruházás felét az önkormányzatnak kell
állni. Legfeljebb 15 millió Ft támogatás igényelhető, és mivel olyan felújítást érdemes - a
határidő rövidségére tekintettel - pályázni,
amire nem kell építési engedély, a Petőfi utcai
járda befejezésére és a Jókai utca járdafelújítására pályázunk. Erre korábban volt árajánlat,
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így nagyjából tudunk tervezni a bekerülési
költséggel.
Zárt ülésen két szociális kérelemről is döntött
a testület. Az egyik esetben egy korábban
elárverezett ingatlant ajánlottak fel megvételre
8 millió forintos áron, valamint a bentlakók
közel 2 millió forintos tartozása átvállalását

is kérték, ezt elutasította a testület. A másik
kérelem a szabadegyházi vízfolyással kapcsolatos kártalanítással kapcsolatos. A vízfolyás a
Vízi Társulat fenntartásába tartozik, a terület
mindig mélyen fekvő, belvizes terület volt. A
Vízi Társulat folyamatosan dolgozik a vízfolyás takarításán, most - a csapadékos időjárás

miatt - valóban súlyosabb volt a probléma,
így munkagépekkel szivattyúzni kezdték a
vízfolyást. Emellett a közmunkásaink is segítettek kézi munkaerővel a gazosabb részek
takarításában, hogy a víz szabadon le tudjon
folyni a vasút felé.

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
2018. 05. 07. – 2018. 05. 18. között szabadság miatt
a rendelési idő megváltozik.
A helyettesítés alatt Dr. Szűcs Mihály rendel minden nap 2 órát.
A rendelési idő az alábbiak szerint változik:

2018. 05. 07. – Hétfő: 13:00 – 15:00
2018. 05. 08. – Kedd: 09:00 – 11:00
2018. 05. 09. – Szerda: 09:00 – 11:00
2018. 05. 10. – Csütörtök: 09:00 – 11:00
2018. 05. 11. – Péntek: 09:00 – 11:00
2018. 05. 14. – Hétfő: 13:00 – 15:00
2018. 05. 15. – Kedd: 09:00 – 11:00
2018. 05. 16. – Szerda: 09:00 – 11:00
2018. 05. 17. – Csütörtök: 09:00 – 11:00
2018. 05. 18. – Péntek: 09:00 – 11:00
A rendelőben, az ápoló továbbiakban is elérhető

minden nap 08:00 – 14:00 között.
Életveszély esetén kérem hívja a 112-t.
Megértésüket köszönjük.
Tisztelettel: Dr. Goda László
és a Háziorvosi rendelő dolgozói

-3-

-4-

Szabad 1 Lap

A KOSSUTH LAJOS DIGITÁLIS TÉMAHÉT AZ ISKOLÁBAN
A tavasz a témahetek évszaka, hiszen a Pénzügyi Témahetet a Digitális, majd a Fenntarthatósági Témahét követi.
Április elején a Digitális Témahét eseményei
zajlottak nálunk. Ilyenkor a legfontosabb
cél a digitális tudás, kompetencia fejlesztése tanórán és azon kívül. Idén nemcsak
napjaink modern eszközeit használhattuk,

hanem néhány retro géppel és programmal
is megismerkedhettünk. Az aulában négy
régi számítógépet szerelt össze Béla bácsi,
melyeket egész héten próbálgathattunk. A
gépeken Windows95 futott, de a monitor
és a grafika is olyan régimódi volt nekünk.
De mindenki nagyon élvezte, kisebbek és
nagyobbak is jól szórakoztak.

Ezen a héten látogattak el a nagyobbakhoz
a székesfehérvári Logiscoolból. A bemutatófoglalkozás célja az volt, hogy kicsit
ismerkedjünk a programozással, melynek
segítségével elkészíthettük a saját játékunkat
is. Az ügyesebben programozóknak még
működött is a játékuk.

ISMÉT HAPPY VOLT A HETÜNK
Március 19-23. között immár kilencedik alkalommal rendezte meg az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
a vízfogyasztás népszerűsítő Happy-hetet.
Mivel számunkra is nagyon fontos a gyerekek egészsége, szemléletformálása, így mi is
csatlakoztunk a felhíváshoz.
A tavalyi hetünk nagyon sikeres volt, s idén se
alakult ez másképp. A 7. osztályosok voltak a
hét felelősei, ők segítettek a programok kitalálásában és megvalósításában. Szünetekben

ellenőrizték, hogy cukros üdítő helyett vizet
hoztak-e az iskolába, hiszen kimutatható
az összefüggés az elhízás és a cukros italok
között. Nagyon népszerű volt az aulában a
vízbár is, minden szünetben sorbaállás a
vízosztásnál. Aki ügyes és kreatív volt, az a
maga által díszített műanyagpohárból ihatott,
de csinálhattak egyénre szabott poháralátéteket is. A falakra felkerültek a vízről készült
plakátok is. Tudjuk, hogy a víz nem csupán
az embereknek, de az állatoknak is nagyon

fontos. Az alsósok erre hívták fel a figyelmet
ötletes akváriumaikkal. A gyerekek ismereteinek bővítését szolgálták a társasjátékaink
és rejtvényeink is.
Reméljük, hogy programjainkkal hozzájárultunk a gyerekek egészséges életmódjához,
folyadékfogyasztási szokásaik megváltoztatásához. Jó lenne, ha nemcsak ez az egy hét,
hanem az év minden hete a vízfogyasztásról
szólna, mert a legegészségesebb választás a
víz.
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„A DOLGOK VÁLTOZNAK. A VERS ÖRÖK”
A fenti idézet József Attilától származik, aki
nem gondolta, hogy születésnapja majdan a
vers ünnepe lesz Magyarországon, így a mi
iskolánkban is.
Sajnos a versekre is igaz, hogy egyre kevesebben olvassák. Sok gyereknek csak az
iskolában megtanulandó, elolvasandó művek

jelentik a versélményt. Ezen próbálunk változtatni, amikor megpróbáljuk kicsit közelebb hozni tanulóinkhoz a költészetet. Tettük
ezt idén is a Költészet napján. A gyerekek már
előre szorgoskodtak, versekhez készítettek
rajzokat, melyeket az idézettel együtt posztoltunk az utcán. Így iskolánk előtt sétálva
több költő művével lehetett ismerkedni. Az
aulában versfát is állítottunk, melynek levelein egy-egy kedvenc versidézet volt, de aki
kedvet kapott hozzá, akár olvasgathatott is
a fotelekben. S hogy a szavalásból se maradjon ki senki, ezen a délelőttön közösen
is szavaltunk. Idén a költőt Születésnapomra
című versével köszöntöttük. Köszönjük az
Önkormányzat dolgozóinak, hogy velünk
szavaltak. Nagyon örültünk a nagycsoportos ovisoknak is, akik szintén ellátogattak
hozzánk.
Ezen a héten zajlottak a Digitális témahét
programjai is, így a modern technika vívmányaival is segítettük a versek élvezetét. A
falakra kitett fotókon egy-egy verset lehetett
„életre kelteni” a táblagépekkel. Így videón
meg tudtak nézni a gyerekek egy-egy megzenésített verset.
A Nagy László Művelődési Házban is készültek e jeles napra. Délelőtt az óvodások,
délután pedig az iskolások vették birtokba
a kultúrházat. „Fessünk rímet!” címmel hirdettek pályázatot, mely nagyon népszerű

volt a gyerekek körében. A legjobb rajzokból
kiállítást is rendeztek a szervezők.
Hagyományos szavalóversenyünkre 24 tanuló nevezett. Nem volt könnyű helyzetben a
zsűri, amikor a legjobbakról kellett dönteni.
Öröm volt hallgatni a szebbnél szebb szavalatokat, s a zsűri sem volt könnyű helyzetben,
amikor a legjobbakat kellett kiválasztani. A
zsűri tagjai Egriné Ambrus Andrea polgármester asszony, Müller Zsófia színművésznő
és Bódás Márta tanítónő voltak.
A szavalóverseny díjazottjai:
Alsó tagozat:
1. Szalai Tímea (3.b)
2. Kovács Zsuzsanna (3.a)
3. Bártfai Izabel (4.)
Felső tagozat:
1. Léstár Edda (8.)
2. Bolla János (7.a)
3. Sztupa Dániel (5.b)
Akik szép szavalatukkal hozzájárultak az
ünnephez:
Bolla Dániel, Horváth Zsombor, Görgicze
Kolos, Sántha György, Szabó Anna, Liebháber Bálint, Fehér Mercédesz, Görgicze
Léna, Szaniszló Aletta, Bolla Bence, Pápai
Ivett, Tóth Karina, Horváth Ádám, Ferhécz
Aletta, Czeiner János, Sztojka Brendon és
Fischer Karen. Köszönjük!
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A KINCSEM ÓVODA HÍREI
“Jer jer kikelet
Söprűzd ki a hideget
ereszd be a meleget
dideregtünk eleget.”
Sokszor felhangzott többek között ez a tavaszváró mondóka gyermekeink ajkáról. Igaz,
hiányolták, hogy a tél örömeit nem élvezhették,
de már várták, hogy a sok meleg ruha lekerüljön róluk, és minél több időt tölthessenek
a szabadban.
Március, régi nevén Böjtmás hava, a tavaszi
ünnepkör kezdete. A tavasz, a természet ébredését bizony késleltette az időjárás változékonysága, a sok megbetegedés, ami próbára
tett gyermeket, felnőttet egyaránt. Sándor,
József, Benedek igencsak bekötötték a zsákok
száját. Ennek ellenére mozgalmas hónapra
nézhetünk vissza.
Az iskolások idén is Gergely napján - március
12-én – a hagyományt felelevenítve ellátogattak óvodánkba, hogy nagycsoportos gyermekeinket hívogassák, toborozzák az iskolába.
Pár nap múlva elérkezett március 15-e, a forra-

dalom és szabadságharc ünnepe. Már az előtte
levő hetekben lelkesen készültek a csoportok.
Ismerkedtek Magyarország jelképeivel. Szorgalmasan készültek a papírcsákók, huszárok,
zászlók, kokárdák, amit játéktémájukba is beleszőttek. A megemlékezésre ünnepi ruhában
érkeztek a gyermekek és felnőttek egyaránt,
ruhájukra kokárdát tűzve. Versekkel, dalokkal
emlékeztünk hőseinkre. Nagycsoportosaink
idén is büszkén szavalták a Nemzeti dal kezdeti sorait. Végül, szokásainknak megfelelően
mindhárom csoport elhelyezte kis munkáját
a kopjafánál.
Március 22-én a víz világnapját ünnepeltük.
Két héten keresztül központi témaként szerepelt óvodai életünkben a víz és annak fontossága. Hallhattak a víz körforgásáról, földgömböt, térképet nézegettünk. Játékos kereteken
keresztül tapasztalatokat szerezhettek a víz
felhasználhatóságáról. Kísérleteket is végeztek.
A Hétszínvirág és a Süni csoport kirándulást
tettek Budapestre, a Tropicariumba, ahol élőben is láthatták a titokzatos vízi világ csodáit

és ezáltal gazdag élményekkel tértek haza.
Észre sem vettük, hogy eltelt egy hónap.
Újabb tavaszi ünnep kopogtatott az ajtónkon,
a gyermekek nagy várakozására, a húsvét.
Ezt megelőzően a Napraforgó csoport közös
barkácsolási délutánt szervezett, nyílt nap
keretein belül a szülőkkel. A szép számban
megjelent szülőkkel együtt egy jó hangulatú
délutánt töltöttünk el. Ezúton is megköszönjük
aktivitásukat, részvételüket!
Szilasy Lászlóné
óvodapedagógus
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RENDŐRSÉGI HÍREK - KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
I.
Általános követelmény a KRESZ alapján a
közlekedésben részt vevő valamennyi járművezetővel szemben, így a kerékpárosokkal is,
hogy a jármű biztonságos vezetésére képes
állapotban legyenek.
II.
A kerékpárosok közlekedésének részletes
feltételeit a KRESZ 54. §-a szabályozza, ezek
közül a legfontosabbak:
(1) Kerékpárral a kerékpárúton, a kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon
vagy a kerékpározásra alkalmas útpadkán,
illetőleg – ha az út és forgalmi viszonyok ezt
lehetővé teszik – a lakott területen kívüli úton,
a főútvonalként megjelölt úton az úttest jobb
széléhez húzódva kell közlekedni.
(2) Lakott területen levő olyan úton, ahol az
úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan,
továbbá ahol a (7) bekezdés a) pontja szerint
tilos, kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel
a járdán is szabad közlekedni.
(3) Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a
járdán csak egy sorban szabad haladni.
(4) Kerékpárral
a) lakott területen kívül a főútvonalról balra
bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá
b) a kerékpárútról a vele párhuzamos útra
balra bekanyarodni nem szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia
és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére
vonatkozó szabályok szerint – kell az úttesten
áthaladnia.
(5) A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár
pótülésén. Kettőnél több kerekű kerékpáron
17. életévét betöltött személy szállíthat a ke-

rékpárt nem hajtó utast.
(6) A kerékpárral éjszaka és korlátozott látási
viszonyok között abban az esetben szabad közlekedni, ha a kerékpáron vagy a kerékpároson
a) előre fehér-, hátrafelé piros színű, folyamatos vagy villogó fényt adó lámpát és fényvis�szaverőt helyeztek el, és
b) lakott területen kívül kerékpáros fényvis�szaverő mellényt (ruházatot) visel.
(7) Tilos
a) főútvonalon 12. életévét be nem töltött
személynek kerékpározni;
b) elengedett kormánnyal kerékpározni;
c) kerékpárhoz oldalkocsit, valamint – kerékpárutánfutót kivéve – egyéb vontatmányt
kapcsolni;
d) kerékpárt más járművel, illetőleg állattal
vontatni;
e) kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra
egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt
a vezetésben akadályozó vagy a személy- és
vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető
tárgyat szállítani;
f) kerékpárral állatot vezetni.
(10) A gyalog- és kerékpárúton a kerékpáros
a gyalogos forgalmat nem akadályozhatja és
nem veszélyeztetheti.
(11) Ha az út mellett, annak vonalvezetését
követve kerékpárutat vagy gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekű kerékpároknak
a kerékpárúton vagy a gyalog- és kerékpárúton
kell közlekedni. Ha a lakott területen a nem
főútvonalként megjelölt út mellett annak
vonalvezetését követve kerékpárutat vagy
gyalog- és kerékpárutat jelöltek ki és az úton
kerékpár nyomot (158/k. ábra) is kijelöltek
– ha a közúti jelzésekből más nem következik – a kétkerekű kerékpárok az úttesten is
közlekedhetnek.
III.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ is-

merete mellett hozzátartozik a gyakorlat és
a járművek megfelelő felszerelése, műszaki
állapota is. A kerékpárt fel kell szerelni:
a) könnyen kezelhető, megbízható kormányberendezéssel, amely semmilyen helyzetében
nem akadályozza a kerékpár egyéb kezelőszerveinek működtetését,
b) két, egymástól függetlenül működtethető,
száraz és nedves időben egyaránt hatásos
fékszerkezettel, amelyek közül az egyik az
első, a másik a hátsó kerékre hat,
c) hangjelző berendezéssel, amely csak csengőhangot adhat,
d) egy előre fehér vagy kadmiumsárga fényt
adó, sötétben, tiszta időben legalább 150 méter távolságról látható lámpával,
e) egy hátra piros fényt adó, sötétben, tiszta
időben legalább 150 méter távolságról látható
helyzetjelző lámpával,
f) elől egy fehér, hátul egy vagy két piros színű,
szimmetrikusan elhelyezett, nem háromszög
alakú fényvisszaverővel, és
g) legalább az első keréken, legalább 2 db,
egy átmérő mentén elhelyezett borostyánsárga színű, mindkét oldal felé hatásos oldalsó
fényvisszaverővel (küllőprizmával). A küllőprizmák helyett vagy mellett alkalmazható két
oldalon fehér fényvisszaverő körgyűrű felület
is a kerékpántok közvetlen közelében vagy
az ENSZ-EGB 88. sz. előírásának megfelelő
gumiabroncsokon.
A d) és e) pontjában meghatározott világító
berendezés elhelyezhető a kerékpárt hajtó
személyen is. A világító berendezések által
kibocsátott fény villogó üzemmódú is lehet.

terséges és természetes tavak), továbbá vízi
létesítmények (csatornák) vizében (a továbbiakban együtt: szabad vizek) fürödni azokon a
helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendelkezés alá, illetve külön jogszabály szerint
kijelölt fürdőhelynek minősülnek. Fürdésnek
minősül az úszóeszközök (játékcsónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható eszközök stb.)
vízen történő használata is.

nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját
nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;
c) vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres,
hidak, vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres
körzetében;
d) kikötők, úszóműves kikötőhelyek,
úszóműállások, hajóhidak, veszteglőhelyek,
vízisportpályák, vízi repülőterek és hajókiemelő berendezések területén és 100 méteres
körzetében;

Balesetmentes közlekedést kíván a:
Gárdonyi Rendőrkapitányság

A VIZEK VESZÉLYEI
Alapszabály: Gyermek nem maradhat felügyelet nélkül a vízben/víz közelében!
A vízen tartózkodásra, víziközlekedésre
vonatkozó fontosabb szabályok

A szabad vizekben való fürdés
A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet
alapján:
A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos
vízfolyások, holtágak) és állóvizekben (mes-

Tilos fürdeni:
a) hajóútban;
b) hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják,

(A cikk folytatása a 8 oldalon.)
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(A cikk folytatása az előző oldalról.)
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e) egészségre ártalmas vizekben;
f) a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad
vizekben;
g) vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy
megyéhez tartozó területén, a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala megyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél nagyobb
távolságra, valamint a Tisza-tó területén a
parttól 500 méternél nagyobb távolságra;
h) éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, és
legfeljebb a mély víz határáig;
i) ahol azt tiltó tábla jelzi.
Fontos szabály, hogy 6 éven aluli, továbbá
úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak
felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet
a szabad vizekben.
Gyermek és ifjúsági csoportok esetén a csoport
vezetőjének a fürdőzők létszámának megfelelő
számú, úszni tudó és vízi mentésben jártas
felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget
kell állítania.
Az I. fokú viharjelzés – percenként negyvenötször felvillanó sárga fényjelzés – esetén a
parttól 500 méternél nagyobb távolságra tilos
fürödni, míg a II. fokú viharjelzés - percenként kilencvenszer felvillanó sárga fényjelzés
- esetén fürödni tilos. A viharjelzés egyébként
okostelefonon is nyomon követhető a TAVIHAR elnevezésű mobil alkalmazással.

Fürdőeszközök használata

A kereskedelmi forgalomban számos olyan
eszköz kapható, amely megkönnyítheti a
vízben tartózkodást, ilyen pl. az úszógumi, a
karúszó, a gumimatrac, az úszódeszka, vagy az
úszást segítő mellény. Azonban ezek csupán
FÜRDŐESZKÖZÖK, a vízen történő használatuk fürdésnek minősül. A vízibicikli is
fürdőeszköz és nem vízijármű. Tehát ahol
a fürdés tilos, ott ezeknek az eszközöknek
a használata is az, továbbá viharjelzésnél
is ugyanazok a szabályok érvényesek, mint

fürdésnél.
Vízbe ugrás veszélyei:
- Felhevült test
- Vízmélység nem elegendő
- Víz alatti akadályok
- Növényzet, iszap
- Eltérő hőmérsékletű vízrétegek
„ISMERETLEN HELYEN NE UGORJ!”
„MINDIG ELLENŐRIZD A FELTÉTELEKET!”
„ÉTKEZÉS UTÁN KÖZVETLENÜL NE
UGORJ VÍZBE!”

Közlekedés csónakkal, vízi
sporteszközzel

A HAJÓZÁSI SZABÁLYZAT (1. melléklet az
57/2011. (XI. 22.) NFM rendelethez) rendelkezései alapján:
Csónakot és nyilvántartásba vételre nem
kötelezett vízi sporteszközt alapesetben az
vezethet, aki:
a) a 14. életévét – gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte,
b) úszni tud,
c) a vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, és
d) ismeri a Hajózási Szabályzat rendelkezéseit, valamint az igénybe vett vízterület
sajátosságait.
Ha több személy tartózkodik a csónakban indulás előtt 16. életévét – gépi hajtású vízijármű
esetében 17. életévét – betöltött, valamint az
fenti b)-d) pontokban foglaltaknak megfelelő vezetőt kell kijelölni. Indulás előtt – és
ha szükséges, menet közben is – a csónak
belsejéből a vizet el kell távolítani. A csónak
vezetője a beszállás előtt köteles tisztázni,
hogy a csónakban helyet foglaló személyek
tudnak-e úszni és azok nyilatkozata, továbbá
a Hajózási Szabályzat rendelkezései alapján
a mentőfelszerelés elhelyezéséről, továbbá
alkalmazásra való készenlétéről köteles gondoskodni. A menetben levő csónakban tartózkodóknak tilos állni.

Vízen levő (közlekedő vagy veszteglő) csónakban tartózkodó úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy, továbbá
vízi sporteszközön közlekedő minden személy köteles mentőmellényt viselni.
A HSZ értelmében a csónak az alábbi alapfelszereléssel közlekedhet:
1) mentőmellény - a csónakban tartózkodó
16. életévet be nem töltött személyek és úszni
nem tudó felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db,
2) evező - a csónakban tartózkodó személyek
számának és a csónak hajtásának megfelelően,
de legalább 1 db,
3) horgony - 1 db, a csónak horgony nélküli
tömegének legalább 5%-ával egyenlő tömegű
horgony (a horgony a mederhez történő ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára
veszélytelen kialakítású eszközzel, tárggyal
helyettesíthető),
4) kikötésre és horgonyzásra alkalmas, és
megfelelő állapotú kötél vagy lánc - legalább
10 fm,
5) legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz
- 1 db,
6) fehér kézi villamos jelzőlámpa tartalék
izzóval és tartalék elemmel - 1 db,
7) a csónak üzemben tartójának nevét és lakcímét (telephelyét) tartalmazó - a csónaktesten
tartósan rögzített - tábla,
8) ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor megfelelő 8A,
illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készülék - 1 db.
A Velencei-tavon:
- Csónak alapesetben a parttól számított legfeljebb 1500 m széles vízterületen
(a Velencei-tó teljes területén) közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – I.
fokú viharjelzésnél csak a parttól számított
500 m távolságon belül közlekedhet.
- Csónak – a szükséghelyzet kivételével – II.
fokú viharjelzésnél nem közlekedhet.

Szabad 1 Lap
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CIVIL SZERVEZŐDÉS SZABADEGYHÁZÁN
2018. március 1-jén megalakult a Harmónia
Klub Szabadegyháza elnevezésű civil egyesület 26 fő alapító taggal. A vonatkozó törvény és jogszabályok alapján a nyilvántartási
kérelem beadása a Cégbíróság felé megtörtént.
A Klub programjának meghatározása a tagsággal egyeztetett igények, javaslatok alapján
került összeállításra, amelyre vonatkozóan a
Vezetőség meghatározta az éves költségvetést.
A Klub pénzügyi támogatása az Önkormányzathoz benyújtott kérelem alapján történt.
A benyújtott pályázati anyagot a Képviselő
testület 2018.áprilisi nyílt ülésén megtárgyalta, elfogadta és a működéséhez 2.200.000 Ft
összegű támogatást biztosított.
A hivatalos alakuló ülésen a Klub 7 fős vezetőséget választott, akik meghatározták a
működési alapszabályt, melyet a Cégbíróság
és a helyi Önkormányzat számára is be kellett
nyújtani, a vonatkozó jogszabályok alapján.
A Harmónia Klub megalakulásának és működésének célja a falu 50 éven felüli lakosainak szellemi, kulturális kikapcsolódásának
támogatása, és egyben a faluban élő idősebb
vagy már ,,szépkorúak” általi aktív közösség
létrehozása. (50-től 100 éves korig)
Az egyesület célja az időskorúak társadalmi
szerepvállalásának segítése, az egészséges
életmód támogatása, a közösség erejével a
magányosok aktív életlehetőségének biztosítása. További kiemelt cél a már sokat megélt
és tapasztalt lakosok aktív közreműködésével,

támogatásával a helyi hagyományok őrzése,
feltárása és bemutatása.
Szeretnénk, ha tagjaink családias környezetben, jó hangulatban töltenék el szabadidejüket, közös kirándulások, rendezvények keretében és együtt ismernénk meg vagy fedeznénk
fel gazdag történelmi múltunkat a szűkebb
környezetünkben. Terveinkből ízelítőül:
Pákozdi Emlékpark, Miska Huszár, Dinnyés
Történelmi Emlékpark, Székesfehérváron Koronázási Ünnepi Szertartás, néhány gyógyfürdő látogatása
Programunk egy része szervesen kapcsolódik
a Nagy László Művelődési Ház helyi rendezvényeihez. Reméljük, hogy a kellemes és hasznos
időtöltés során, jobban odafigyelve egymásra,
sikerül elérnünk egy jó közösséghez tartozás
kellemes érzését.
A Harmónia Klub szerves részévé vált a
korábban már megalakult és működő két
önszerveződő baráti csoport: a Vadon Nőtt
Gyöngyvirág Dalkör és az eredeti Nyugdíjas
Klub. Mindkét csoport ez évben is, az év elején
összeállított gazdag programjának megfelelően működik, most már a Harmónia Klub
keretén belül.
A Klub egyéb és újonnan megalakult csoportjai, például
Hobbi csoport
Értékőr csoport
,,Mozgásban” csoport ( heti 2 alkalom )
A helyi rendezvényeinken mindenkit szíve-

sen látunk és ha sikerül bárki érdeklődését
felkelteni egyéb programjaink iránt, örömmel
vesszük a belépési szándék jelzését. Köszönjük
mindenkinek a segítségét, aki bármely módon
hozzájárult a Klub megalakulásához, kiemelve
a helyi Önkormányzat Vezetőségének szerepét, akik szintén nagyon bíznak a Klub példa
értékű közösségteremtő erejében. A megalakulás óta eltelt közel 2 hónap eseményei alapján úgy gondolhatjuk, hogy a körülmények, a
lehetőségek adottak, így ,,csak” rajtunk múlik
a Klub sikeres működése. Örömmel tapasztaltuk, hogy megalakulásunk óta taglétszámunk
csaknem megduplázódott.
Bízunk benne, hogy az évek múlásával soksok közös élménnyel leszünk gazdagabbak.
A Klub részletes 2018. évi programja a Vezetőségnél és tagjainknál bárki számára elérhető,
megtekinthető.
Vezetőségi tagok:
Baranyai Lászlóné
Födelevics Ferencné tiszteletbeli vezetőségi
tag
Sági Gáborné
Szaniszló Sándor
Vuk Sándor
Vuk Sándorné
Zétényi Lajosné
Zétényi Margit
Vezetőség

ELSŐ OLVASÓKÖRI TALÁLKOZÓNK
Mi jut eszébe a legtöbb embernek, ha meghallja azt a szót, hogy olvasókör?
Egészen biztosan az, hogy olvasni szerető,
rendszeresen könyvtárba járó emberek ös�szegyűlnek egy helyen, abból a célból, hogy
tapasztalataikat, élményeiket megosszák
egymással.
Könyvtárunk széles kínálattal rendelkezik a
szórakoztató irodalomtól kezdve a kézikönyvekig sokféle témakörben, és ez várhatóan a
jövőben még bővülni fog, ezért aki nem elektronikus formában olvas, hagyományos könyv
formájában is sok lehetőség közül választhat.
Vétek lenne ennyi könyvet porosodni hagyni
a polcokon!
Szándékaink szerint minden hónap utolsó
szerdáján összejövünk a Könyvtárban, hogy
elbeszélgessünk olvasmányainkról. Mindig az
adott alkalmon, sorsolással fogjuk eldönteni,

hogy melyik író műveiből olvassunk. Nem kell
mindenkinek ugyanazt a könyvet elolvasni,
sőt inkább az a cél, hogy minél több művén
átrágjuk magunkat, hogy munkásságát, esetleges élethelyzeti változásait nyomon kövessük
írásain keresztül. Mivel szabadságunk van rá,
bárki dönthet úgy, hogy három fejezet után
abbahagyja az olvasást, mert a stílus vagy
a történet annyira távol áll tőle, hogy nem
bírja ki az utolsó oldalig. Összejöveteleinken
pedig barátságosan elbeszélgetünk róla, kinek milyen tapasztalatai születtek, hogyan
fejezte volna be a művet, vagy éppen melyik
szereplővel tudott azonosulni.
A következő alkalmat április 25-én tartjuk,
amikorra Agatha Christie számtalan története
közül kell egyet elolvasni. (Igyekszünk olyan
írókat „bedobni a közösbe”, akinek könyveit az
általános iskolás olvasóktól kezdve a nyugdíjas

korúakig mindenki szívesen elolvassa.)
Bizonyára vannak közöttünk olyan lelkes
könyvrajongók, akik egy hónap alatt több
könyvet is el tudnak olvasni, nekik szól a kihívás. Az áprilisi kihívás egy olyan műben
való elmélyedés, melynek címében egy női
név szerepel. A feladatot teljesítők természetesen jutalomban részesülnek, mely ezúttal
egy mágneses könyvjelző lesz.
Első kihívásként egy olyan könyvet kellett
elolvasni, melynek címében egy állat szerepelt,
és mivel mindenki teljesítette a kihívást, egy
olyan üveglencsés könyvjelző járt érte, melyet
Kovács Judit készített. Reméljük, hogy a jövőben olyan sokan járnak majd az olvasókörbe,
hogy sorsolással kell arról is döntenünk, ki
nyeri a kihívásért járó jutalmat!
Omischl Erika
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Szabad 1 Lap

HÚSVÉTVÁRÓ ALKOTÓNAP

Szabad 1 Lap
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SZÉPKORÚ KÖSZÖNTÉSE
Március 10-én, 90. születésnapján köszöntöttük Bihari Józsefné Marika nénit. Marika néni születésétől településünkön él.
Leánykorában a Nedeczky-Griebsch kastélyban szolgálólányként dolgozott. 1945-ben kötött házasságot Bihari Józseffel,
akivel 60 éven át éltek együtt. Négy gyermekük született: József, Mária, Ibolya és György, akik hat unokával és kilenc
dédunokával ajándékozták meg őket.
Szabadegyháza Község Önkormányzata részéről Egriné Ambrus Andrea polgármester és Czigány Zoltán alpolgármester
köszöntötte Marika nénit otthonában.
További jó egészséget kívánunk Marika néninek!

KÖSZÖNTJÜK
SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRÁT!

EGYHÁZI HÍREK
Kedves Édesanyák, Nagymamák!
Szeretettel hívunk és várunk 2018. május 6-án, vasárnap 10
órakor a katolikus templomban tartandó szentmisére, ahol az
édesanyákat és a nagymamákat köszöntjük.
Május 13-án, vasárnap 8 órakor elsőáldozás a katolikus templomban.
Boga András
kisegítő lelkipásztor

Cseh Lana 2018.02.16.
Ady E. u. 5.
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Szabad 1 Lap

MILYEN PROGRAMOK LESZNEK?

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
509-560, 509-561,

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.

06-30/638-4248, 06-30/788-81-53
(jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
igazgatas@szabadegyhaza.hu

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

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

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)

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
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

IMPRESSZUM

Szabad 1 Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata

STYX TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPAL
teljes körű ügyintézés
Szabadegyháza, Szabadság
tér 8. (virágbolt)
Tel.: 06/30/962-17-64;
06/25/271-080
Szállítási ügyelet:
06/25/271-080; 507-720;
272-520; 06/30/962-17-64

Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
E-mail: szabad1lap@gmail.com
ISSN 20626444
Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

R-STEEL KFT. – ACÉLTERMÉKEK KISÉS NAGYKERESKEDELME
Elérhetőségeink:
Telephely: 2459 Rácalmás, Állomás út 3-5.
Tel.: 06/25/440-740, E-mail:
rsteel@rsteel.hu
Szolgáltatásaink:
láng- és plazmavágás, betonacél hajlítás és
méretre vágás, acéltermékek darabolása,
házhozszállítás, bankkártyás fizetési
lehetőség
Főbb termékeink:
● csövek és zártszelvények ● betonacélok és
betonhálók
● finom- és horganyzott lemezek ● melegen
hengerelt sima- és bordáslemezek
● durvalemezek ● perforált- és expandált
lemezek ● hidegen hajlított L-, C- Uszelvények
● melegen hengerelt laposacélok, köracélok,
szögacélok, négyzetacélok, T-acélok
● Euro-szelvények
● U-, I-, IPE-gerendák ● osztályos, leértékelt
áruk

LITURGIA

TEMETKEZÉSI KFT.
ÉJJEL – NAPPALI ÜGYELET

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

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal

20 000 Ft + ÁFA

Fél oldal

10 000 Ft + ÁFA

1/4 oldal

5 000 Ft + ÁFA

1/8 oldal

2 500 Ft + ÁFA

Apróhirdetés

50 Ft/ szó + ÁFA

Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06-30/638-4248
E-mail: szabad1lap@gmail.com

Szabad 1 Lap
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PÁKOZD

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.)
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SZABADEGYHÁZÁN A MŰVELŐDÉSI HÁZNÁL!
További részletek a hirdetőtáblákon és a Facebookon!

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB SZABADIDŐSPORT RENDEZVÉNYE

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

