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VIII. évfolyam

Gyermeknap
Manapság már mindennek van ünnepe:
anyák napja, állatok világnapja, madarak és
fák napja, a tűzoltók napja, és természetesen
a Gyermeknap sem maradhat ki a felsorolásból. Jó, hogy ennyi mindenről meg lehet
emlékezni, és hogy ezek kapcsán számtalan
program várja az érdeklődőket országszerte. Minden kis településnek vagy nagyobb
városnak megvan a maga hagyománya erre
vonatkozólag, azt azonban nem sokan tudják,
hogy a Gyereknap eredetileg Törökországból
ered, és mára már a világ sok országában
ünnepnappá nyilvánították. Annak idején

még Nemzetközi Gyermeknapnak hívták, és
minden évben június 1-jén tartották. Ehhez
hasonlítható az ENSZ által létrehozott Egyetemes Gyermeknap intézménye.
Magyarországon 1931-ben volt az első megtartva, igaz, akkor még Gyermekhétnek hívták. 1950-re ez már lerövidült, és megszületett a mai napig ismert Gyermeknap, melyet
mindig május utolsó vasárnapján tartanak.
A törököknél - és úgy általában a gyermeknapot megtartó országokban - maradt az
eredeti időpont, vagyis június elseje. Nálunk
ez most május 27-ére esett, amikor is milliónyi

szuper program és rendezvény várja majd a
kisebbeket és nagyobbakat egyaránt.
Az ENSZ közgyűlése még 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az
egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja
már akkor is az volt, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről, a
megértésről, valamint a gyermekek jóléte
érdekében kifejtett küzdelmekről. Javasolták a
kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot
jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek
gondolnak –így alakult hát ki a magyar rendszerben minden év május utolsó vasárnapja.

Pedagógusnap

Június első vasárnapján, a Pedagógusnapon
a gyerekek oktatóit köszöntjük az óvónéniktől
a tanítókon, tanárokon át az egyetemi oktatókig. A hála kifejezésének ekkor is legjobb
eszköze a virág.
Pedagógusnapon a szülők és a gyerekek saját
készítésű ajándékkal és virággal köszönik
meg nevelőiknek, oktatóiknak az egész éves
fáradságos, lelkiismeretes munkát.
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a
pedagógusok munkájának társadalmi elismeréseként június első vasárnapját Pedagógusnapnak nyilvánította. Megünneplésére
először 1952-ben került sor: ekkor átadták a
kiváló tanítói és tanári okleveleket az ország

legjobb oktatóinak.
1993 és 2012 között a tanárok, oktatók kitüntetése január 22-én, a Magyar kultúra napján
történt. 2013 óta ismét június elején adják át
a kimagasló oktató-nevelő tevékenység elismerésére szolgáló szakmai és állami díjakat.
A pedagógus szó az európai kultúra bölcsőjéből, Görögországból ered. Paidagógosz volt
a megnevezése azoknak a művelt rabszolgáknak, akik az előkelők gyerekeit iskolába
kísérték, a könyveiket vitték, majd a tanítás végeztével hazakísérték őket, és otthon
felügyeltek rájuk. A szóösszetétel jelentése:
pais=gyermek; agein=kísérni, vezetni; paidagógosz=gyermekkísérő.

Pedagógia szavunk a görög paidagógoszból
képzett paidagógia magyar alakja. Jelentésköre fokozatosan bővült, napjainkban főként
a neveléstudományt, a nevelésre vonatkozó
elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerét
jelöli.
Minden pedagógus megérdemli, hogy időnként virággal és apró ajándékkal kifejezzük
köszönetünket. Jár nekik, hogy érezzék, meg
vagyunk elégedve a munkájukkal, szeretjük
őket és hálásak vagyunk, hogy foglalkoznak a
gyermekünkkel. Ne maradjon hát el a méltó
köszönet.
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Önkormányzati hírek
Május 22-én ülésezett a képviselő-testület.
Szabadegyháza Község Önkormányzata és
intézményei 2017. évi költségvetésének módosítása és a zárszámadása külön napirendi
pontként került beterjesztésre, de mivel a
kettő szorosan összefügg és egymásra épül,
ezért egyben került megtárgyalásra.
A beterjesztés során az önkormányzat pénzügyi vezetője a Képviselő-testület számára
részletes tájékoztatást nyújtott a költségvetés
módosításának és a zárszámadásnak minden soráról és mellékletéről, külön kitérve
a mérleg alapján részletezett vagyonelemek
összesítésére, bemutatására.
A költségvetés módosításáról összefoglalva
elmondható, hogy összességében a bevételi és
kiadási sorok a tervezetthez képest alakultak.
Azokon a sorokon, ahol fölé-, illetve aláteljesülés látható az eredeti előirányzatokhoz
képest, ott ezeknek a soroknak a rendezése a
költségvetési sorok és kiemelt előirányzatok
közötti átcsoportosítással megtörtént.
Az önkormányzat és intézményei költségvetési
főösszegének megemelésére két ok miatt került sor. Az egyik ok, hogy az eredeti előirányzatok között a 2017. évi költségvetésünkben a
befizetendő szolidaritási hozzájárulás összegét
bruttó módon terveztük meg, azonban az
Államkincstár utólagos útmutatása alapján
ezt nettó módra kellett módosítanunk, valamint év végén a december havi normatív
finanszírozást az előző évek gyakorlatától
eltérően megelőlegezésként kellett könyvelni, így e kettő tétel összegével a költségvetés
főösszege megemelésre került. A módosítás
során Szabadegyháza Község Önkormányzata
és intézményeinek módosított költségvetési
főösszege: 1.379.949.000 Ft.

A zárszámadás alapján a teljesített bevételi főösszeg 1.306.967.000 Ft, a kiadási
főösszeg pedig 1.171.660.000 Ft összegben
realizálódott.
Bevételeink közül fontos kiemelnünk, hogy
a 2017-es év végére a jelenleg is meglévő 310
millió Ft összegű lekötött betétünk után közel 4 millió Ft kamatbevételt értünk el, ami
nagyon jelentős az elmúlt évekhez képest.
Az adóbevételeink között az iparűzési adó
bevételünk a tervezett fölött teljesült, hiszen
a tervezett 700 millió forinttal szemben 814
millió forint érkezett az önkormányzat számlájára. Az adók között látványos eltérést mutat
az építményadó bevétel teljesülése az eredeti
előirányzathoz képest, 35 millió forint tervezett bevételhez 749 ezer forint teljesített bevétel kapcsolódik. Ennek az alulteljesülésnek
az oka a már többször említett fellebbezés az
adónem bevezetésével kapcsolatban.
A bevételi sorok további tételeinél jelentős
eltérés nem tapasztalható, azok a tervezettnek
megfelelően teljesültek.
A kiadási oldalon jelentősebb eltérés az eredeti
tervezéshez képest a háziorvosi ellátás soron
történt, aminek az oka, hogy az év végén a
településnek sikerült a háziorvosi praxist betöltenie, így ehhez kapcsolódóan szükségessé
vált a rendelőink és az orvosi lakás felújítása,
korszerűsítése. Szintén kiadási többlet teljesült a lakásépítési és korszerűsítési támogatás
kiadási előirányzat soron, hiszen a tervezett
14 millió 400 ezer Ft összeghez képest 23
millió 205 ezer Ft összegű támogatást vettek
igénybe a településünk lakói. A 2017. évben
a Nagy László Művelődési Ház vezetői álláshelye megüresedett, ezért a Művelődési Ház

költségvetésébe betervezett rendezvények közül egy pár rendezvényt szerződés formaiság
miatt önkormányzatunknak kellett költségviselőként átvállalnia, ezért a testvértelepülési
kapcsolatok, rendezvények és reprezentációs
kiadások kiadási soron túlteljesítés történt, hiszen ezen átvállalt rendezvények közel 7 millió
forint összeget jelentettek. Természetesen a
Művelődési Ház költségvetésében tervezett
rendezvényi kiadások így alulteljesültek és az
előirányzatok egymás közötti átvezetésével a
módosítás is megtörtént. Az Általános Iskola
felújítása pályázati önerő biztosítása kiadási előirányzat soron teljesítés nem történt,
a 2018-as év során ez a projekt várhatóan
megvalósul, jelenleg ennek megvalósítása
folyamatban van.
A 2017. év során önkormányzatunk összességében 61 millió 89 ezer Ft összegben felújítási, 62 millió 962 ezer Ft összegben pedig
beruházási kiadásokat valósított meg. Többek
között bővítettük és felújítottuk a kamerarendszerünket, új átjátszó torony került felállításra
ezzel kapcsolatban, valamint a szállás épületünket felújítottuk és eszköz beszerzések is
történtek. Kültéri piknik asztalok, kerékpár
tárolók beszerzése történt, felújítottuk, illetve
lecseréltük a kültéri fitness parkunkat a Művelődési Ház előtt és a szeszgyári lakótelepen.
Az év során az önkormányzat több ingatlant
is vásárolt, valamint jelentős összeget fordított
járda és vízelvezető árok felújításra, építésre
(pl. Petőfi-Arany-Ady u.).
Természetesen az idei év során a képződött
tartalékunk terhére további fejlesztési elképzeléseket is szeretnénk megvalósítani, de ezek
tervezése, költségbecslése az év hátralévő feladatai közé tartozik.
Összefoglalva a 2017. évi zárszámadásunk
stabil, megnyugtató képet mutat, hiszen az
önkormányzat a kötelező feladatellátásán felül
több jelentős fejlesztést is képes volt megvalósítani, közvetlenül és közvetve a településen
élőket támogatni, segíteni. A 2017. évi költségvetésünk tervek szerinti megvalósításával a bevételi oldalon látható 356 millió 99
ezer Ft összegű pénzmaradvánnyal zártunk,
amelynek része a 310 millió Ft összegű lekötött betétünk is, így elmondható, hogy az
elkövetkezendő évekre is pozitív gondolatok,
elképzelések megvalósulását teljesítheti önkormányzatunk.
A költségvetés módosítását és a zárszámadási
rendeletet is név szerinti szavazással, egyhan-
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gúlag fogadta el a testület.
A következő napirendi pont a 2017. évi éves
belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása volt.
A tavalyi évben több tevékenységet ellenőrzött a belső ellenőr, így az adók behajtását,
a művelődési ház házipénztár-kezelését és a
konyha gazdálkodását. A jelentésben leírta az
észrevételeit, hogy mit kell módosítani. Ennek
egy része már megtörtént, kisebb módosítások
vannak vissza.
A megyei főépítésztől érkezett egy levél, ami
jelzi, hogy a településképi rendeletben törölni
kell egy pontot, ami arról rendelkezik, hogy
bírságot kell kiszabni, ha nem konzultálnak az
építtetők a településképi rendeletben foglaltakról. Ha nem konzultálnak, attól még megfelelhet a rendeletnek. Ha csak a konzultáció
marad el, akkor nem lehet bírságolni. Ezt a
módosítást is egyhangúlag elfogadta a testület.
A nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz rendelet módosítása volt a következő napirendi pont. A rendelet 12. § (1)
bekezdését kell a melléklethez igazítani, ahol
kéttényezős díj szerepel. Összhangba kell hozni a rendelet szövegét a melléklettel.
Ugyancsak a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvízzel összefüggésben a szolgáltatónak minden évben be kell nyújtania a
költségelszámolását. Szabadegyházán a tavalyi
évben 33 köbméter szennyvizet szállított el. A
költségelszámolást elfogadta a testület.
Az idei évben is lesz a Polgármesteri Hivatalban nyári és téli igazgatási szünet. A nyári
igazgatási szünet július 16-ától augusztus
3-áig, a téli igazgatási szünet december 20ától január 2-áig tart. Ez alatt az idő alatt csak
ügyeletet tartunk a hivatalban, anyakönyvi
ügyekben.
A könyvtárunk a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárhoz tartozik 2015 óta. A megyei
könyvtár elkészítette a tavalyi évről szóló beszámolót. Ennek természetesen van hátránya
is, de sokkal több az előnye. Bár nem teljesen
önállóan működünk, de nagyon sok pályázati
lehetőség van, több programot tudunk ingyenesen biztosítani a lakosoknak, szépül, újul a
könyvtárunk. Ezt láthatják is, akik betérnek.
Legutóbb például az Internet Fiesta program
keretében több előadást is hallhattak a gyerekek és az érdeklődő felnőttek.
A könyvtárost jelenleg kulturális közfoglalkoztatás keretében alkalmazzuk, ha a későbbiekben megszűnne ez a közfoglalkoztatásos
rendszer, akkor saját alkalmazásban kell megoldanunk.
Minden évben visszatérő napirend a Dunaújvárosi Vízi Társulattal kötendő üzemeltetési
szerződés. A 240 ezer Ft-ot két részletben
fizetjük a Vízi Társulatnak. A Vízi Társulat

az elmúlt hónapban a belvizes problémákra
azonnal reagált, megkeresésünkre néhány
napon belül orvosolták a problémát.
A Fejérvíz Zrt. bérüzemeltetett tárgyi eszközök selejtezését is jóvá kellett hagynia a
testületnek.
Ismét érkeztek energetikai támogatás iránti
kérelmek. Ezek mindegyike megfelel a pályázati kiírásnak. Valamennyien energetikai
korszerűsítést - homlokzati hőszigetelést, tetőcserét vagy nyílászárócserét hajtottak végre.
Smicsek Ferenc és neje Petőfi utcai lakosok
434.743,- Ft
Gecseg Péter és neje Fő utcai lakosok 600.000,Ft
Varga Zoltán és neje Petőfi utcai lakosok
600.000,- Ft
Szalai Olivér és neje István utcai lakosok
550.000,- Ft
Fehér Tibor és neje Szabadság téri lakosok
444.599,- Ft
Szilágyi István József A. u. lakos 121.835,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesültek. Sallai Norbert és neje Vörösmarty utcai
lakosok 1.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek, mivel a tavalyi évben
már kaptak 599 ezer forint támogatást.
A bejelentések között néhány aktuális kérdésről tájékoztatom a képviselőket.
Elkészült a 62. számú út Szabadegyházát
elkerülő szakasza, többen már ki is próbálhatták, a terheléses próba zajlik. Május 30-án
kerül sor a műszaki átadás-átvételi eljárásra,
előtte május 28-án a helyszíni bejárásra. A
januári egyeztetést követően néhány kérdésre
választ kaptunk, így például nem zárják le a
vasúti átjárót, a helyi közlekedésnek és a hely-

-3-

közi autóbuszközlekedésnek megmarad. A
Magyar Közút kezelésében és fenntartásában
marad a jelenlegi 62-es a vasúti átjárónál a
körforgalomig és a körforgalomtól az elkerülőig (125 méteres szakasz). Az önkormányzat
tulajdonába kerül a körforgalomtól a lakótelepig a jelenlegi 62-es és az ún. vízmű út, ami
most is a miénk. A korábbi megállapodástól
eltérően az önkormányzaté lesz a vasútállomástól a 62-esig terjedő szakasz, így egy
később fejlesztést (pl. járdafelújítás, közvilágítás-korszerűsítés) gördülékenyebben meg
tudunk valósítani. Nem sikerült megoldást
találni a szárítói csomópontnál a közvilágítás kiépítésére, így ezt továbbra is nagyon
balesetveszélyesnek tartjuk.
Annak ellenére, hogy nagyon sok kérdésben
megegyeztünk, és tudomásul véve, hogy a
jelenlegi projektben nincs mód további fejlesztések, útfelújítások megvalósítására, továbbra
is ki kell emelni, hogy a 62-es út ipartelepet
elkerülő szakaszát a csomópontokon továbbra
is balesetveszélyesnek tartjuk, miután nem
épül körforgalom, és a kritikus helyen közvilágítást sem építenek ki. A fentiek miatt a
műszaki átadás-átvételhez nem járulok hozzá,
és kérem, hogy a képviselő-testület is erősítse meg ezt az álláspontját egy határozattal.
Hangsúlyozva, hogy örülünk a jelenlegi 62-es
út forgalma csökkentésének, de a Hungrana
Kft. előtti szakasz sorsának rendezetlensége
és a fent felsoroltak miatt még nagyon sok
vitás és nyitott kérdés van.
A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött,
hogy a 62-es út elkerülő szakasza műszaki
átadás-átvételéhez nem járul hozzá, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a május
30-ai műszaki átadáson a képviselő-testület
álláspontját így képviselje.
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Családi bölcsőde: A NÉBIH-hel és a gyámhivatallal történt egyeztetést követően kiderült,
hogy mégis engedélyköteles lesz a beruházás,
miután egy babakocsitárolóval bővítjük az
épületet, és a funkciója miatt is szükség lesz
az engedélyre. A tervezővel egyeztettünk, a
napokban megnézzük a helyszínt.
Konditerem: Ugyancsak a tervező jelezte,
hogy a konditerem is úgy néz ki, hogy zöld
utat kapott, bár az utolsó egyeztetések zajlanak, a napokban ezek a tervek is benyújtásra
kerülhetnek.
Közbeszerzési eljárások: Az iskola- és a járdafelújítás tárgyában is elindult a meghívásos
közbeszerzési eljárás, május 29., illetve május
30. az ajánlatok beadási határideje. Most már
az EKR keretében elektronikus közbeszerzés
zajlik, emiatt kicsit később tudtuk indítani az
eljárást, hiszen mind az ajánlatkérők, mind
az ajánlattevők oldaláról számos új dolgot
kellett megtanulni, de végül is ez is elindult.
Járdafelújítás: A Mező utca után a Rákóczi
utcában folytatjuk a járdafelújítást, hamarosan
végeznek itt is.
Művelődési ház külső színpad újraburkolása: A korábbi években igencsak elhasználódott
a külső színpad burkolata, különösen amikor
például a szüreti felvonuláskor a színpadra
fölmentek lovakkal. Miután elég sok volt a
hiba, így egyszerűbb és esztétikusabb, ha az
egész színpadot és a konditeremhez vezető
szakaszt is újraburkolják.
Padkafeltöltés: A két ipartelepi utcában,
a Kölcsey és Vörösmarty utcában salakkal
feltöltöttük a padkát. Ha az önkormányzat
kezelésébe megy át a jelenlegi 62-es, a további
felújítási munkákat is betervezzük.
Pályázatot lehetett benyújtani járdafelújításra,
a Petőfi utca végét és a Jókai utcát mértük fel,
ennek költsége majdnem 30 millió forint, a
pályázat keretében ennek 50%-át, legfeljebb
15 millió forintot lehet nyerni. A pályázatunkat befogadták, apró módosítást kértek,
várjuk az eredményt.
Pályázni lehetett a művelődési házon belül
közművelődési érdekeltségnövelő pályázatra, aminek keretében berendezési tárgyakat,
hangosító és fénytechnikai eszközöket lehet
nyerni. Pályázni lehet könyvtári bútorokra.
Mindkét pályázaton 10% önerőt kell biztosítani, aminek összege együtt nem éri el az
egymillió forintot.
A teleházba megérkezett a pályázaton nyert 10
új komplett számítógép, a 10 gépre a saját erő
1 millió Ft volt. A régi gépeket leselejteztük
és szimbolikus áron értékesítettük.
A sárosdi elágazásnál, a feszült másik oldalára pihenőparkot tervezünk, pavilonnal és
kerti tóval.

A Cecei-ház hamarosan megújul, az új lakók
hamarosan beköltözhetnek. Ezt a házat a posta
mellett lebontjuk és parkosítunk, parkolót
alakítunk ki.
A hivatal mögötti területen gyógy- és fűszernövényeket ültettünk, több ezer tövet, emellett
felhúztunk fóliasátrakat, akitől vásároltuk a
palántákat, meg is vásárolja a növényeket.
Elkészült az ovis sportpálya igaz nem az oviban, hanem a leendő bölcsőde udvarán, itt
jobban elfért és nincs akadály (pl. vízakna) a
területen. A kerítést nem kell lebontani, elég
egy kiskapu a két udvar között. Június 30áig 100%-ban elkészül, hamarosan birtokba
vehetik a kicsik.
A Kinizsi SC korábban pályázatot nyújtott be
defibrillátor vásárlására, de mivel a kialakult
helyzetben ők nem tudták befizetni a 10%
saját erőt, 41 ezer forintot, az önkormányzat
fizette ki helyettük. Az MLSZ jelezte, hogy
annak a tulajdonába kerül, aki a saját erőt
kifizette, így az önkormányzaté a defibrillátor,
azonban a sportöltözőben tárolják, használatra átadjuk a Kinizsinek, bár reméljük, soha
nem kell használni. A pályázat feltétele volt,
hogy valaki elvégezze a vizsgát vagy már rendelkezzen ezzel a vizsgával. Baranyai Balázs
korábban letette ezt a vizsgát, ő az, aki ezt
használhatja.
Június 18-án, hétfőn indul a gárdonyi közvetlen buszjárat. Hetente kétszer, egy járatpár
viszi-hozza az utasokat. Reméljük, lesz igény
rá, és ha a közlekedési társaság úgy látja, érdemes megtartani a járatot, lehet, hogy még
sűrítik is a járatokat.
Idén is lesz nyári diákmunka, az előzetes
igényfelmérés alapján 8-an lennének, a legtöbben 6 órás munkaidőben jönnének. A
költségeket 100%-ban az állam állja.
A központi háziorvosi ügyelet Kulcsból
Adonyba költözik június 1-jén. Adonyban,
a Bajcsy-Zsilinszky u. 5. szám alatt érhető el.
Klímastratégia pályázatot nyújtunk be, 100%os támogatású, a klímaváltozás hatásainak
népszerűsítésére, szemléletformálásra, kb. 5
millió forint az elnyerhető támogatás.
Ugyancsak van lehetőség a Leader keretében
játszótér-felújításra is pályázni, 10 m Ft-ig, ez
is 100%-os támogatású.
Június 21-24. között focitábor lesz, amihez
az önkormányzat biztosítja az élelmezési
költségeket. A reggelihez és a vacsorához a
hozzávalókat az önkormányzat vásárolja be
(a szülők főznek, csak alapanyagot kértek),
az ebédre pedig ajánlatokat kérünk helyi vállalkozásoktól.
A képviselő-testület a következő ülését a tervek szerint június 19-én tartja.

Szabad 1 Lap
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Tájékoztatjuk
a tisztelt
lakosságot, hogy
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
Dunaújvárosi Járási Hivatala
Ügyszám: FE-02/ÉÁO/00263-5/2018.
Ügyintéző: Dr. Szlávik Ferenc
Tárgy: Sárbogárdi ügyelet 2018. június
Melléklet: Hiv. szám: Címzett: Érdekelt állatorvosok Székehlyükön, FMKH
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya,
Fejér Megyei Állatorvosi Kamara Székesfehérvár

Ügyelet Ügyeleti
csoportok napok

Ügyeletes
állatorvos

Június
2-3.

Dr. Keszthelyi Gábor
Címe: 8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.
Tel.: 06-20/974-9065

9-10.

Dr. Kellner Péter
Címe: 7003, Sárboárd, Rákószi u. 62.
Tel.: 06-30/939-8629

16-17.

Dr. Pátzay József
Címe: 7000, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a
Tel.: 06-30/639-3977

23-24.

Dr. Csele István
Címe: 2433, Sárods, Sport u. 30.
Tel.: 06-30/993-9404

30.

Dr. Zámbó Csilla
Címe: 7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.
Tel.: 06-30/287-4652

Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan,
Nagyhörcsök, Mezőfalvi Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván,
Cece, Vajta, Sáregres, Kálóz, Nagylók, Hantos, Sárosd,
Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza
Sárbogárt, 2018. május 14.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. tel.: 25/795-600, 25/795-610,
fax: 25/795-649, e-mail: hivatal@dunaujvaros.fejer.gov.hu
Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztálya
Sárbogárdi Kirendeltség
Ügyintézés helye: 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 164. Tel: 25/508-700,
e-mail.: bogyos.gabor@fejer.gov.hu
Ügyfélfogadás: H-CS: 8-12

a központi
háziorvosi ügyelet
új helyszínre
költözik

2018. június 1. péntek 16.00 órától
Az ügyelet az alábbi címen lesz elérhető:
2457 Adony Bajcsy-Zs. utca 5.
Tel.: +36 25 504 522

Közérdekű közlemény:
"A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében.
A végrehajtás során repüléseket hajtanak végre nappal és éjszaka.
A gyakorlat mozzanatai keretében sor kerül teher illetve ejtőernyős
dobásokra a kijelölt repülőterekre és területekre.
A repüléseket nagyméretű szállító repülőgépek hajtják végre a
megszokottnál alacsonyabb magasságokon.
A feladatok végrehajtása során az ország számos területe felett
feltűnhetnek, amely az átlagtól nagyobb zajhatással jár.
A gyakorlat során a repülőeszközök bázisául Pápa repülőtér szolgál.
A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok keretei között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben
zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.
Kérjük a lakosság megértését!"
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Szabad 1 Lap

Anyák napja az óvodában

“ Tudok egy varázsszót,
Ha én azt kimondom,
Egyszerre elmúlik
Minden bajom, gondom“
Május első vasárnapján minden évben az
édesanyákat köszöntjük. A szó, hogy „ÉDESANYA”, mindenkiben valamilyen érzelmet
ébreszt. Eszünkbe jut egy simogató kéz, egy
aggódó tekintet, egy illat, egy étel, egy vita,
egy együttérző hang, egy ember, aki feltétel
nélkül szeret és megbocsát, és akinek a hiányát
senki nem pótolhatja. Az óvodás korosztály
különösen közel áll érzelmileg az anyukához,
ő az az ember, akitől mindent elfogad feltétel
nélkül. Ha bánat éri, anya után sír, ha örül
valaminek, anyával akarja ezt megosztani.
Az óvodában már hetekkel az ünnep előtt
elkezdődik a készülődés. Készülnek az ajándékok, verseket, dalokat tanulunk, közben
beszélgetünk, hát persze hogy a családról:
- az én anyukám a legszebb;
- az én anyukám meggyógyítja a szúnyogcsípést;
- az anyukám mindig elvisz a játszótérre;

- ha félek, anyához bújok, és már nem félek;
- ha szurit kapok, anya fogja a kezem és nem
is fáj;
- a nagyi megengedi, hogy megsimogassam
a cicáját;
- a nagymama hazavisz délben az oviból, ha
megkérem;
- a mami mindig süt palacsintát;
- a nagymama süti a legfinomabb sütit;

- a nagymama elrakodik velem…
És persze az apukák sem maradnak ki:
- az én apukám a legerősebb;
- apu mindent tud;
- apu nem fél semmitől;
- apu megvigasztalja anyut, ha szomorú.
Az ajándék nem mindig a legszebbre sikerül,
néha ragacsos, néha lemarad anyu füle, vagy
nagy lesz az orra, de az anyukáknak így is a
legszebb, hisz az ő kicsi kincsük készítette.
Az ünnepély az idei évben is jól sikerült, hisz
nem baj, ha valaki sírva fakad, nem baj, ha
segíteni kell a versnél, a szándék a fontos, és
a csillogó szemek, ahogy anyára néznek.
A műsor után közös sütizés, teázás volt az
anyukákkal, nagymamákkal.
Kívánom, hogy még nagyon sok közös anyák
napját töltsenek együtt, szeretetben, boldogságban.
Druhapolcsik Jánosné
óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
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"Itt van a nyár, jó meleg, szikrázik a tó vize..."

Az anyák napják után sem pihentünk egy
percet sem. Zsúfolt napoknak néztünk elébe
május második felében is. Az évzáróra való
mindennapos készülődés mellett csoportkirándulás, tanító néni-iskola látogatás, Kihívás
napja és gyereknap tarkították a palettát:
• A Süni csoport szülőkkel kirándult az Eleven
parkba.
• A gyereknapot idén újra a szülők aktív bevonásával bonyolítottuk le. Volt palacsinta, zenés
műsor, csillámtetoválás, focizás, ugrálóvár,
akadálypályás ügyességi verseny.
• A Kihívás napján hagyományainkat követve,
legifjabb kolléganőnk reggeli tornájával indítottuk a napot, majd az egészséges reggeli után
rendőri felvezetéssel 2 kerékre pattantunk a
polgármesteri hivatalig. A délelőtt maradék
részét pedig folyamatos udvari mozgással
töltöttük.
Június első péntekén, évtizedes hagyományt
figyelembe véve tartottuk évzáró műsorunkat.
Az idei évben az óvó nénik nagy hangsúlyt
fektettek arra, hogy a ballagó nagycsoportosok köré épüljön az egész évzárós műsor.
A Hétszínvirág csoport 22 kisgyereke indul
szeptemberben iskolába. Róluk szólt a törté-

net. A két kisebb csoport kedves versekkel,
énekekkel, mondókákkal tarkított csokorral
búcsúzkodott a legnagyobbjainktól. Vidám,
örömteli, de egyben megható órát tölthettünk együtt. A közös műsor után nagycsoportosainkra még fontos feladat várt. Hetek
óta titkos készülődés folyt délutánonként a
csoportban, hiszen nemcsak a gyerekek ballagtak el óvodánkból, de Marika óvó néni is.
Szabadegyházán eltöltött 43 év lelkiismeretes, aktív óvodapedagógusi munka után úgy
döntött, megérdemelten nyugdíjba megy. A
sok törődést, szeretetet, odafigyelést köszönte
meg neki utolsó csoportja a tornateremben.
A szülők és Zsófi óvó néni segédletével, közös
meglepetéssel búcsúztatták imádott óvó nénijüket, akinek ezúton is kívánunk jó egészséget,
boldog és hosszú nyugdíjas éveket!
Június 4-15-éig 31 kisgyerekünk a dunaújvárosi uszodában úszásoktatáson vesz rész,
a Magyar Úszó Szövetség „Minden Gyermek
Tanuljon Meg Úszni!” programja keretén belül. Az itthon maradott kicsik pedig összevont
csoporttal megkezdik a nyári életet.
Hadd köszönjem meg itt is minden segítőnknek, támogatónknak, akik egész évben

mellettünk álltak mind erkölcsileg, mind
anyagilag, és segítették törekvéseinket, hogy
még boldogabb óvodás évet élhessenek meg
gyerekeink.
• Köszönjük a kedves Szülőknek,
• köszönjük Polgármester Asszony, a Képviselő-testület,
• a Hungrana Kft. alapítványának és egyéb
partnereinknek is köszönjük hozzánk való
jóságukat!
• Én köszönöm minden kollégámnak a mérhetetlen türelmet, a sok váratlan helyzethez
alkalmazkodást és rugalmasságot, illetve az
egész éves lelkiismeretes munkát!
Aki már megteheti, hogy nyári szünetre menne, tegye bátran! Napról napra többen lesznek,
ezért most, így előre kívánok mindenkinek
jó pihenést, kellemes feltöltődést és sok-sok
együtt töltött órát a nyárra, gyereknek, szülőnek egyaránt!
Elballagott Hétszínvirágocskáinknak sikereket az iskolába, a többi kis ovisunkkal pedig
találkozunk szeptemberben! A viszontlátásra!
Lászlóné Jóvári Lia
óvodaigazgató, óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
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ISKOLAI HÍREK
A Kossuth-hét
nyertesei a
Velencei-tónál
Április 20-án kirándulni mentek
a Kossuth-héten legtöbb bankót
gyűjtő tanulóink, a történelmi
és a meseverseny győztesei és
Alma Mater díjasunk. A napot a
Velencei-tó környékén töltötték,
ahol több helyszínen jobbnál jobb
programokon vettek részt. Először Dinnyésen jártak, a Várparkban. Itt az alsósok egy mozgalmas
feladatsor alapján járhatták be a
várpark egyes részeit, királyt választhattak, rovásírást fejtettek
meg, a kopjafákon a királyaink
Az élet zene nélkül
olyan, mint a szív
dobogás nélkül
Immár 15. éve rendezik meg
Pusztaszabolcson a Tankerületi
népdaléneklési versenyt. 7 éve
kezdtem el a versenyen való
részvételt, és ez volt az utolsó
rendezvény, ahol utoljára jártam
versenyzőként, mivel idén elballagok a 8. osztályból.
Ebben az évben is rengeteg tehetséges diákot láttunk. A rendezvény szervezője minden esztendőben kiválaszt egy adott dalt,
amit elsőként kell énekelni. Idén
az „A Csitári hegyek alatt” volt a
kötelező dal. Van egy második
dal, melyet szabadon lehet kiválasztani, egy adott témakörből.
Szeipné Dérfi Márta tanárnő és
Nagy Imola a citerakórus vezetője segítségével sikerült a dalokat
megtanulni és elsajátítani. 2018.
CSALÁDI ÉS GYERMEKNAP
AZ ISKOLÁBAN
2018. május 25-én iskolánk Diákönkormányzata Családi és
Gyermeknapot szervezett. A
programot több hónapos egyeztető munka előzte meg. Délelőtt

nevét kereshették, koronázási
jelképek után kutathattak, sárkánnyal harcolhattak. Végül az
udvari népet a király, a helyes
feladatok elvégzéséért lovaggá
ütötte. A felsősök interaktív kiállítás-bemutatón vehettek részt.
Ha Velencei-tó, akkor a hajózás is
kihagyhatatlan program. Agárdról a Szúnyog-szigetre hajóztak
a gyerekek. Megtekintették az
1848-as emlékművet és parkot,
majd az Arborétum területén az
erdőben és vizeinkben élő állatok
életnagyságú „szobrait” láthatták.
Élő állatokkal is „találkoztak”, pl.
fácán, szarvas, fajdkakas. Ha már
itt jártak, akkor meglátogatták
Miska huszárt is. Ez a monumen-

tális alkotás nagyon tetszett a gyerekeknek, ahogy a Bence-hegyen
lévő új kilátó is.
A kirándulás végén fáradtan,
napbarnítottan ültek le fagyizni.

Köszönjük a kirándulást Szabadegyháza Önkormányzatának
és iskolánk Diákönkormányzatának!
Bolláné Gódány Erika

április 20-án 15 órakor került
megrendezésre a verseny. Természetesen népviseleti ruhában
jelentünk meg néhányan. Ös�szesen négy korosztály vett részt
a versenyen. Én a 7-8. osztályos
korcsoportban voltam. Az én
korosztályomban 5 versenyző
énekelt, közülük a harmadikként
kerültem sorra. Remegő lábakkal
mentem ki a közönség és zsűri elé,
és elkezdtem énekelni. A közönség dermedten figyelt, ami enyhén frusztrált, mert megszoktam
a folytonos csevegést közben. Az
első dalt nagyon jól elkezdtem,
azonban az utolsó versszaknál
elfelejtettem a szöveget, és csak
Márti néni hirtelen segítségével
sikerült folytatnom. A második
dal szinte gyerekjáték volt, azonban az is mély koncentrációt igényelt. Végül az utolsó versenyző
is végzett, mi pedig izgatottan
vártuk az eredményhirdetést.

Körülbelül 10-15 perc után vissza
kellett mennünk a terembe, ahol
40 csengőt és egy citerát láttunk a
színpadon. Mint kiderült ezen a
40 csengőn a közönségnek kellett
játszani. Igazgatónő és én ugyanolyan csengőt kaptunk, a C3-ast.
Elég jól sikerült a kis játékunk.
Még egy kis éneklés volt s a zsűri megjelent... Rengeteg időbe
telt, mire végeztek az oklevelek

és emléklapok kiosztásával, az
ajándékok átadásával. Azonban
az elismerés volt az igazi ajándék
számomra, hiszen az I. helyen végeztem.
Köszönöm szépen azoknak, akik
hisznek bennem és támogatnak.
Köszönöm a felkészítést Szeipné
Dérfi Mártának és Nagy Imolának.

osztályonként akadályversenyen vettek részt a tanulók. Az
állomáshelyeken a szülők várták
őket különböző, érdekes, játékos
és izgalmas feladatokkal. Fél 11től a Sárosdi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai akadálypályát
építettek fel a kézilabda pályán.

Korcsoportonként 18 csapat mérkőzött meg egymással. Elméleti
tudásukat a totó kitöltésével mutathatták meg. Meglepetés is várta őket a pálya végén: a tűzoltók
habpartyt szerveztek. Újdonság
volt, hogy egy szülőkből álló főzőcsapat ebédet készített a gye-

reknap résztvevőinek. A gulyás
mellé az újonnan alakult Harmónia Klub lelkes tagjai finom
pogácsát adományoztak az iskolánknak. Az egyik állomáshelyen
játékos feladattal és meglepetéssel
is készültek. A délutáni program
2 órakor indult a karaokéval.

Szabad 1 Lap
Szinte minden évfolyam megmutatta magát, a bátrabbak szólót is
énekeltek. A 8. osztályosok meglepetés műsorral készültek a tanáraiknak. A vidám dalolást a mozgásos játékok, sporttevékenységek
követték. A legizgalmasabbnak
a közös futballozás bizonyult.
Ahol a diákok megmutathatták
a focitudásukat a szülők-tanári
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csapattal szemben. Az eredmény
döntetlen lett, amit a tizenegyes
rúgásokkal döntöttek el a diákok
javára. Revans jövőre!
Ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg az önkormányzat,
a szülők, a Harmónia Klub és a
pedagógusok együttes munkája
nélkül. Köszönjük!
Kolonics Zsuzsanna Ibolya

“ Minden gyerek szeretett, védett
és tiszteletben tartott legyen!
Csak ez biztosítja a következő
évezred óhajtott boldogságát.”
(Regine Pernoud)

Irány az országos
döntő!
Idén sem maradtak el Gábor bácsi
atlétáitól a jó eredmények.
Április 27-én rendezték meg a
Többpróba Diákolimpia körzeti döntőjét. Iskolánkat Ferhécz
Aletta 7. osztályos tanuló képviselte, aki több számban is indult.
Kislabdahajításban az I., 60 méteres síkfutáson a II., míg távolugrásban a III. helyen végzett. A
jó helyezéseknek köszönhetően
összetettben is a III. lett.
Május 14-én Székesfehérvárra
mentek atlétáink a Kisiskolák
Megyei Atlétikai döntőjére. A

verseny tétje az volt, hogy el fogunk-e jutni idén is az országos
döntőre. Atlétáink remek formában versenyeztek, több dobogós
helyezést is elértek.
Ferhécz Aletta (7.): hárompróba
III. hely
Paksi Patrik (8.): 800 m I. hely
Kohl Gergő (6.): 600 m II. hely
Kocsis Gréta (5.): 600 m 5. hely
Kovács Dzseni (6.): 600 m 8. hely
Paksi Patrik és Kohl Gergő jó
helyezései azt is jelentik, hogy
továbbjutottak az országos döntőbe. Hamarosan Szombathelyen
szurkolhatunk nekik.
Gratulálunk Gábor bácsinak és
atlétáinak e szép eredményekhez!
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Jutalomkirándulások
Az alsós citerások és a 2. osztályosok jutalomkiránduláson vehettek részt május 4-én
a Velencei-tó körül.
Először Pákozdon a Miska huszár szobrát
tekintettük meg. Csodálkozva néztük mindannyian ezt a hatalmas szobrot. Második
megállónk a Katonai Emlékpark volt. A gyerekeknek különösen a lövészárok tetszett,
amelyet többször végigjártak. Nagy sikere volt
a tankelhárítónak és a légvédelmi lövegnek is,
melyekre fel is mászhattak. Sajnos a harckocsira nem lehetett felmenni, csak körbejárni.
A Bence-hegyi kilátótól megcsodálhattuk a
nádasokkal színezett Velencei-tavat.
A Velence Korzón fagyizás közben megnéztük
a hattyúkat és természetesen a tó vizét. Utolsó
megállónk a Dinnyési Várpark volt. Már a
kapuban azonnal megragadta a figyelmünket a sok mini vár. A parkban egy jelmezes
történelmi foglalkozáson vehettünk részt,
játékosan ismerkedve a magyar történelemmel. A foglalkozás végén a piros, fehér és zöld
csapat egy közös csatában vett részt királyaik
vezetésével. Nagyon elfáradtunk, de sok élményben volt részünk!

A márciusi műsorban fellépők május 24-én
mentek kirándulni. Kora reggel indultunk el a
Kékestetőre. Szerencsére szép volt az idő, s így
gyönyörű kilátásban volt részünk a Tv-torony
kilátóból. Ezután Szilvásváradra mentünk. A
Szalajka-völgyben kisvasúttal mentünk a végállomásig, ahonnan gyalogosan tértünk vissza
a völgy bejáratához. Útközben fotózkodtunk a
Fátyol-vízesésnél, találtunk különleges alakú
fákat és nézegettük a tóban levő rengeteg
kishalat. Bár sötét felhők tornyosultak az
égen, nekünk sikerült megúsznunk az esőt.
Kellemesen elfáradva szálltunk fel a buszra,
hogy utunk végállomására, Egerbe utazzunk.
A városnézést a Dobó téren kezdtük, majd
felfedeztük az egri várat. Hazafele már nagyon fáradtak voltunk, de úgy gondolom,
hogy megérte a sok utazás. A gyerekeknek
is tetszett a kirándulás, melyet községünk
Önkormányzata biztosított nekünk.
Köszönjük a kirándulásokat Szabadegyháza
Önkormányzatának!
Május 23-án napfényes időben indult a két
3. osztály a segítő szülőkkel kirándulni a Balaton-felvidékre. Először a nagyvázsonyi vár
214 lépcsőjét másztuk meg, így felértünk a
lakótorony tetejére. Az ebédet a Tihanyi Apátság mellett fogyasztottuk el, gyönyörködve a

Balaton vizében. Az utolsó állomásunkra, Balatonfüredre hajóval érkeztünk. Itt fagyiztunk,
sétáltunk és lehűtöttük a lábainkat a Balaton
kellemes vízében. Tartalmas, élményekkel teli
napot zártunk mindenki örömére.
Bódás MártaDo, ficaperbit. Scienam si

Színes hírek az iskola életéből

A Gárdonyi Balesetmegelőzési Bizottság kerékpáros ügyességi versenyt rendezett. Az
ilyen versenyek célja a biztonságos közleke-

désre való felkészítés, valamint a helyes és
szabálykövető közlekedési magatartás erősítése. A területi versenyen Sántha Kornél 8.

osztályos tanulónk indult és megszerezte az I.
helyet. Természetesen továbbjutott a megyei
versenyre, ahol felkészültségét és ügyességét

Szabad 1 Lap

bizonyítva az előkelő 8. helyet szerezte meg.
Gratulálunk!
Április végén papír- és petpalackgyűjtés volt
az iskolában. A fotók mutatják, hogy ez alkalommal is nagyon szorgalmasan gyűjtögették
a gyerekek az újrahasznosítható anyagokat. A
legaktívabbak júniusban Adonyba kirándulhatnak egy Natura2000-es területre.
Tanulóink is részt vettek a Kihívás Napján.
Reggel közös tornával nyitottuk a napot. A
szünetekben mindenki kedvére választhatott a
kitett eszközök között, s sportolással tölthette
az időt. Jól is esett ez a kis mozgás, hiszen
így május végén egyre nehezebb a padban
üldögélni. 10 órakor a gyerekek egy része
biciklire pattant, hogy a faluban tekerjen egy
kicsit, míg a többiek futva kerülték meg az
iskolát. Délután csatlakoztunk a Művelődési
Ház programjaihoz.
Több mint harminc gyerek gondolta úgy,
hogy az egyik meleg májusi délutánt színházlátogatásra szánja. A Nemzeti Színházban
jártunk, ahol a János vitézt néztük meg. Lát-
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ványos, mozgalmas előadás volt, sok zenével.
A jegyeket a "Nemzeti a diákokért" program
keretében kaptuk, az utazást pedig községünk
Önkormányzata biztosította a gyerekeknek.
Köszönjük!

Tűzgyújtás tűzrakóhelyeken, a bográcsozás,
avar és kerti hulladék, külterületi irányított
égetésének szabályai
Az erdőben kirándulók csak a kijelölt tűzrakóhelyeken (kijelölt tűzrakó helyek jól felismerhetőek, állandó szegéllyel rendelkeznek)
gyújthatnak tüzet az alábbi szabályok betartása mellett:
• a tűz meggyújtása előtt a tűzrakóhely környékét meg kell tisztítani a levelektől, faágaktól annak érdekében, hogy a tűz ne terjedhessen át az erdőre;
• a tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni,
de a még ki nem hűlt parazsat, hamut sem
(Csak akkora tüzet gyújtsanak, amekkorát folyamatosan felügyeletük alatt tudnak tartani.);
• előre tájékozódjunk a várható időjárásról,
amint feltámad a szél, a tüzet el kell oltani:
gondoskodni kell arról, hogy készenlétben le-

gyen a tűz oltására alkalmas anyag, eszköz (pl.
víz, homok, lapát); ha mégis elszabadulnak a
lángok, haladéktalanul értesítsük a katasztrófavédelmet a 112-es vagy a 105-ös segélyhívón
• az égetés befejezése után a tüzet gondosan
el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy
tényleg elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg földet kell szórni.
Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és
a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz
alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval
van ellátva. (2009. évi XXXVII. Törvény 65.
§ (7) bekezdése alapján.)
Erdőben tűz gyújtására és fenntartására – az
erre a célra kijelölt helyek kivételével – csak
az erdőgazdálkodó, annak hiányában az erdő

tulajdonosa írásbeli engedélye birtokában
levő személy jogosult.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős
miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az
ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi
ingatlanokon.
Fásításnak minősül az erdei fafaj/ok/ból álló
• egyes fa,
• vonalas kiterjedésű, fával fedett terület, ahol
a keskenyebb oldalon a szélső fák tőtávolsága
nem nagyobb 20 m-nél (fasor),
• 5000 m2-nél kisebb, legalább 50%-ban fával
fedett területen lévő fák összessége (facsoport),
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• olyan – legelő művelési ágban nyilvántartott
- földrészlet, amelyet a fák koronavetülete
legfeljebb 30 %-ban fed (fás legelő).
Erdő: A törvény szerint erdő /2009. évi XXXVII. törvény Az erdőről, az erdő védelméről és
az erdőgazdálkodásról/, ha az alábbiak közül
bármelyik feltétel teljesül:
a) az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület,
b) erdei fafajokból álló faállomány, melynek
• - a szélső fák tőben mért távolságát tekintve átlagosan legalább 20 méter széles, legalább 5000 négyzetméter, átlagmagassága 2
méternél magasabb, a talajt legalább 50%
mértékben fedi
• - a szélső fák tőben mért távolságát tekintve
átlagosan legalább 20 méter széles, legalább
5000 négyzetméter, átlagmagassága 2 méternél magasabb, a talajt legalább 30% mértékben
fedi és legfontosabb szerepe a talaj védelme
Erdőnek kell tekinteni a földművelésügyi
miniszter által rendeletben meghatározott
fajú fás növényekből és a társult élőlényekből kialakult életközösséget, annak talajával
együtt, függetlenül attól, hogy a faállomány
vagy az életközösség valamelyik más eleme
átmenetileg hiányzik.
A tűzgyújtási tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és
közút menti fásításokra, beleértve a parlag- és
gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez
kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az erdők és
fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye
miatt ebben az időszakban sehol nem javasolt
az égetés, tűzgyújtás.
A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak
visszavonása a meteorológiai körülményektől,
az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást
ad az országos közszolgálati média, a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet
az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon
közzéteszik. A BM OKF honlapján a térkép
itt érhető el: http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=monitor_tuzgyujtasi_tilalom
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról a www.
erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is
elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak. A
tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapokon az éppen
aktuális állapot látható.
Kerti grillsütő használata, szalonnasütés,
bográcsozás
A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely vagy grillsütő használata nem

tiltott a tűzgyújtási tilalom idején sem. Az
ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök
használata, tűz gyújtása az ingatlanon belül az
általános égetési szabályok betartása mellett
történhet. Ezek röviden a következők:
• nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet,
a még ki nem hűlt parazsat, hamut;
• gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására
alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben tartásáról;
• az égetést követően a tüzet gondosan el kell
oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban
kialudt.
• A gázpalackot használó fogyasztó köteles
gondoskodni a gázpalackhoz csatlakoztatott
nyomáscsökkentő és tömlő karbantartásáról,
javításáról.
Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában - vagy ha a birtokos a tulajdonos
személyétől eltér, akkor – birtokában, kezelésében vagy használatában lévő ingatlan.
A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság,
rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az erdő- és vegetációtűz elleni
legjobb védekezés az odafigyelés.
eldobni ≤ 1 másodperc;
eloltani ≥ 100
óra;
helyreállítani ≥ 100 év
Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem
munkáját és figyeljen az alábbiakra:
• Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket!
• Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet!
• Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá
vizet, vagy legalább 5 centiméter vastag földtakarást, máskülönben a szélben visszagyullad!
• Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet
rakni, amiből a szél nem tud izzó darabokat
(zsarátnokokat) tovább vinni („röptűz” veszélye)! Kedvező körülmények között 3-5 méter
másodpercenként a tűz továbbterjedésének
sebessége.
• Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait!
• Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül!
• Az égetésre - a füstképződés csökkentése
és a környező lakosok kímélete érdekében –
száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra
figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
Tűzgyújtási tilalom érvényessége:
Megye – Fejér
Tilalom kezdete – 2018.
Tilalom vége – Visszavonásig
Kiegészítő információ
Avar és kerti hulladék égetése:

Avar és növényi hulladék: fanyesedék, ág,
gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és
növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett növényi eredetű hulladék.
A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos
a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az önkormányzat – belterületen - helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az
égetés feltételeit, körülményeit is. Arról, hogy
mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. Amennyiben
az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete,
akkor nem szabad avart és kerti hulladékot
égetni. Továbbá tilos égetni a füstköd - riadó
alkalmával elrendelt korlátozás időtartama
alatt. Az égetés 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett a
tűzvédelmi szabályok betartásával végezhető
úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható
és az égetés az emberi egészséget nem veszélyezteti, a tüzelőanyag az emberi egészségre
ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot
nem tartalmaz. Az égetendő avar és növényi
hulladék nem tartalmazhat semmilyen más
kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes
hulladékot. A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket
és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható,
illetőleg eloltható. Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást izzást – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell
szüntetni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója
(kezelője, haszonbérlője) köteles a területet
éghető hulladéktól és további hasznosításra
nem kerülő száraz növényzettől mentesen
tartani.
Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével
legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelmet az égetés
tervezett időpontját megelőző 10. napig be
kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. Honlapunkról is letölthető a kérelem
formanyomtatványa.
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Erdészeti Igazgatóság
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési
Bizottság
Vonatkozó jogszabályok:
• 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatról

Szabad 1 Lap
• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz
elleni védelméről
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő
védelméről
• önkormányzati rendeletek

• A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és
különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet / 8. fejezet a Tűzvédelmi hatósági feladatok az erdőtüzek megelőzésére
17. § (1) Az erdő fekvése szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ellenőrizheti a
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külön jogszabály alapján elkészítendő egyszerűsített védelmi terv meglétét.
(2) A területileg illetékes katasztrófavédelmi
kirendeltség a tűzgyújtási tilalom időszaka
alatt rendszeresen ellenőrzi az ezen időszakra
vonatkozó szabályok betartását. /

A Művelődési Ház hírei
Kiállítás-megnyitó
2018. május 5-én nyitotta meg
Vaskóné Gálfi Erzsébet festményei részére szóló kiállítását
Pocsai Julianna, a festőszakkör
vezetője.
A művésznő 10 évvel ezelőtt hob-

bitevékenységként választotta a
festést, de azóta több művészeti
táborban és mentorok segítségével fantasztikus szintre fejlesztette tudását. A szomszéd faluban,
Perkátán egyébként fodrászként
tevékenykedő művésznőt családtagjai a kezdetektől támogatták

és bátorították, hogy minél több
időt fordíthasson kedvenc elfoglaltságára. Képei témája általában
a gyönyörű tájak megörökítése
és kislányok megfestése. Ezen
képeket úgy alkotta meg, hogy a
gyermekek arca csak félig látható,
hogy mindenki a saját gyermekét,

unokáját, ismerősét képzelhesse
a látott alak helyébe. Személyes
kedvencem a tengerparton üldögélő kislány, de a napraforgóba
bújó lányka is rendkívül bájos.
Fotorealisztikus képeit érdemes
mindenképpen megtekinteni,
ajánlom mindenki figyelmébe!

Gyermekszínház – 2018. május 11.

Művelődési Házunkba látogatott a Bibuczi
Gyermekszínház jóvoltából Nagyotmondó
Tóbiás.
A péntek délután rendezett színházi előadáson
a gyerekek és szüleik megtudhatták, hogyan
csapta be Tóbiás Varjú Vilmát, Hepehupa
Fülöpöt, a nyulat, valamint VI. Jenő királyt.
Kicsik és nagyok egyaránt jól szórakoztak
a háromfős csoport mesejátékán, és végül
mindenki élményekkel teli tért haza.
Gyereknap 2018.
május 26.
Magyarországon a nemzetközi gyermeknap
megünneplése 1931-ben kezdődött, akkor
még egy egész hetes rendezvénysorozatként.
1950 óta már csak egy nap, és minden évben
május utolsó vasárnapján tartják.
A művelődési ház körüli füves terület adott
helyszínt a saját programjainknak, mellyel
szerettük volna a falu kis lakóit megörvendeztetni. Mivel már kora reggeltől csodás

napsütésben volt részünk, az arcfestés és a
csillámtetoválások készítésének helyszínét a
napernyők alá terveztük. Varga Ildikó óvónéni
és Szaniszló Jennifer lelkesen készítette a sok
Batmant, pillangót és harcost a tündöklő arcocskákra. A mellettük levő asztalnál Lengyelné Klics Andrea segítségével textilszatyrokra
lehetett filccel színezni, és mindenki a maga
által díszített táskákban hordhatja majd az
uzsonnát, tornafelszerelést, váltóruhát.
Az idősebb korosztályt Papp Zsuzsanna drámapedagógus tanárnő invitálta a nagyterembe
egy kis játékra, de végül óvodások is bekapcsolódtak. Reméljük, hogy nekik annyira
megtetszettek a drámajátékok, hogy később
csatlakoznak majd a színjátszó körhöz!
Két ugrálóvár és a játszóbusz labirintusa várta
a gyerkőcöket, hogy kiszaladgálják magukat,
levezessék energiáikat, míg a szülők a napernyők alatt hűsölve beszélgethettek.
Egy kis különlegességet is csempésztünk a
programba: Mr. Pancake sütött egyedi, karikatúrákból készült palacsintákat. A két, Budapestről érkezett fiatalember standja előtt
hosszú sorok kanyarogtak, szinte megállás
nélkül készültek a vicces portrék.
A tűzoltó és rendőrautó is nagy érdeklődést
váltott ki, hát még a dübörgő motorral érkező
fekete terepjáró, mely néhány autóversenyt is

megjárt már az országban. Sajnos a tűzoltók
habgenerátort nem hoztak magukkal, de kárpótolták a gyerekeket célbalövős játékkal és
fröcskölős vizes partival.
Andi bohóc is a vendégünk volt, aki a lufihajtogatáson kívül megörvendeztette a gyerekeket különböző fejtörő feladatokkal és közös
énekléssel, tánccal, jutalommatricákkal.
Az élményeken kívül a gyermekek ajándékokat is kaptak: gyümölcssalátával, müzliszelettel és jégkrémmel vártuk őket, melyet
Szabadegyháza Község Önkormányzatának
felajánlásaként osztottunk ki.
A szervezésben most is, mint mindig nagy
segítségemre volt Kovács Judit, Gosztonyi
Csenge, Major Ádám és Gódány Balázs Tamás,
akiknek köszönöm az egész napos fáradhatatlanságát!
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Népdalkörök találkozója, ötödször,
Szabadegyházán
Ötödik alkalommal rendezte meg a helyi
Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör a környékbeli népdalkörök találkozóját, sőt idén a
Duna túlpartjáról, Kunszentmiklósról is
érkezett kórus.
Szombaton reggel 9-kor vette kezdetét a találkozó Szabadegyházán, amelynek a nemrégiben felújított Nagy László Művelődési Ház
adott otthont. A szép időre és a résztvevők
nagy számára való tekintettel azonban nem
az igényesen kialakított belső térben, hanem
az épület mellett, ahol fedett zenepavilonban
álltak közönség elé a dalkörök. A hallgatóságot, és a fellépésre várakozó dalkörtagokat a színpaddal szemben elhelyezett fehér
rendezvénysátrakban kínálták ülőhellyel a
szervezők, kényelmes és árnyékos szabadtéri
koncertkörülményeket teremtve. A rendezvényt a szabadegyházi Vadon Nőtt Gyöngyvi-

rág Dalkör nyitotta meg köszöntő szavakkal,
Radnóti-verssel és hangbeállító, rövid közös
énekléssel.
A megnyitó része volt még a közösen elénekelt
Himnusz is, amely közel kétszáz daledzett
torokból fölzengve igazán lenyűgöző élmény
volt. A pillanat ünnepélyességét a környékbeli
települések gonddal varrt viseleteiben érkező
csoportok sokféleségének egysége csak tovább
emelte.
Mint Zétényi Margittól, a helybeliek vezetőjétől megtudtuk, a rendezvény célja a produkciók megosztása egy
mással és a daléneklés közös élvezete. Elsősorban a népdaloké, de például a Székesfehérvárról érkező Arconic-Köfém Nyugdíjasklub
Férﬁ kórusa bordalokat is szokott énekelni,
amit szintén kedvtelve hallgat a közönség. Az

idei alkalomra tíz dalkör közel kétszáz tagja
érkezett, a már megemlített településeken
kívül Sárosdról, Hantosról, Baracsról, Kisapostagról, Pusztaszabolcsról, Nagyvenyimből
és Perkátáról.
Forrás: https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/nepdalkorok-talalkozoja-otodszor-szabadegyhazan-2374062/

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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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
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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

VII.
Cukorfalat
Július ��� Fesztivál
Szabade
gyháza
,
Művelő
dési Ház

Július �.

Július �.

Fellépők:
��:�� ünnepélyes megnyitó
cukorágyúval

» Gyerekprogramok 10 órától » Ugrálóvár » Arcfestés +
csillámtetoválás » Henna » Buborék játszóház » Minigolf
» Lézeres céllövészet » Papírfonás » Jegyzetfüzet készítés
» csocsó + pingpong » Vörösmarty Rádió + Véradás

��:��

» Grafológia Papp Zsuzsával

Fellépők:
��:�� Helyi fellépők
��:�� Pódium Színház: Varázslatos

Szabó Ádám

mesekártyák gyermekelőadás

��:��

Bereczki Zoltán

��:��

Unique

��:��

3+2 Együttes

��:�� Buli Sántha Robival

��:��

Grácia Hegedűtrió

03:00 óráig

��:�� Sipos F. Tamás

Díszmadár- és kisállat-kiállítás
Kézműves kirakodóvásár:
kerámia termékek, fa és textil ajándéktárgyak,
természetes kozmetikumok és szappanok,
decoupage termékek, játékok
Vendéglátó egységek:
gofri, látványszörp, termelői méz, koktélok,
jégkása, popcorn,kürtős kalács, thai fagyi,
hamburger, hot-dog, cukorka, kézműves

��:��

Gyurcsik Tibor

��:��

��:�� SZIKORA RÓBERT

Viking zenekarral bál
hajnali 03:00 óráig

ÉS AZ R-GO

Támogatónk:
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A fesztivál INGYENES!

Élőben veletek a
Vörösmarty Rádió!

