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SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
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Békés, boldog karácsonyt kívánunk
településünk lakosainak!

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
November közepén ülésezett a képviselő-testület.
A pénzügyi bizottság ülését követően zárt ülésen
döntött a testület többek között a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról. A pályázati kiírásra 12 pályázat érkezett, mindegyik „A” típusú, a
12 pályázó átlagosan 10.000 Ft/fő összegű támogatásban részesül, 2x5 hónapon keresztül. Az ünnepélyes eredményhirdetést november 24-én, szombaton
tartottuk a Polgármesteri Hivatalban. Ketten jelezték,
hogy hivatalos elfoglaltság miatt nem tudnak részt
venni az eseményen, négyen megtisztelték az önkormányzatot jelenlétükkel.
A nyílt ülésen elsőként a szociális tűzifa rendeletet fogadta el a testület. Önkormányzatunk 99 erdei
m3 keménylombos tűzifát kapott támogatásként. A
szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes
feltételeit rendeletben kell meghatározni a testületnek. Az elfogadott rendelet alapján a Szabadegyháza területén életvitelszerűen lakó, ott lakcímmel
rendelkező személyek számára vissza nem térítendő
természetbeni támogatásként tűzifát biztosítunk. A
támogatás megállapításánál előnyt élveznek az aktív
korú ellátásban vagy időskorúak járadékában részesülők, a lakhatási települési támogatásban részesülők,
akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevelnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, nagycsaládosok,
közfoglalkoztatásban vesznek részt, nyugdíj előtti
segélyben részesülnek, illetve akik a szociális rendeletünkben foglaltaknak megfelelnek, illetve a Családsegítő Szolgálat javasolja a támogatásukat. Ezen
túl a kérelmét benyújthatja bárki, aki úgy gondolja,
hogy szociálisan rászorul. Egy ingatlanra csak egy
jogosultnak állapítható meg támogatás, függetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától.
Ha valaki szociális helyzetére hivatkozva kéri a tűzifa
támogatást, akkor a jövedelemhatár egyszemélyes
háztartások esetén 71.250,- Ft, többszemélyes
háztartás esetén 57.000 Ft/fő. A kérelmek elbírálása

a polgármester hatáskörébe tartozik. Bővebb információ a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézőnél, Szaniszló Jennifernél kapható. A kérelem
nyomtatvány letölthető honlapunkról is.
A képviselő-testület módosította a helyi adókról
szóló rendeletét is. Jövő év januártól a kis- és középvállalkozások vonatkozásában enyhülnek az adóterhek. Röviden a 200 m2 alatti építmények után
nem kell építményadót fizetni. Ez egyaránt vonatkozik a kereskedelmi és a termelési, raktározási célra
szolgáló építményekre. A magánszemélyeknek eddig
sem kellett és ezután sem kell építményadót fizetniük.
Mint minden testületi ülésen, most is elbírálta a testület az előző ülés óta benyújtott energetikai korszerűsítési támogatás iránti kérelmeket. Minden
kérelmező megfelel a rendeletben foglaltaknak, valamennyien nyílászárócserére, tetőcserére, ill. fűtéskorszerűsítésre kértek támogatást, amelynek összege
a számlákkal igazolt összeg 50%-a, legfeljebb 600
ezer Ft. Támogatást kapott 12 kérelmező.
Ezt követően a Nagy László Művelődési Ház jogutód nélküli megszüntetése ügyében született döntés. Már az év elején döntött arról a testület, hogy az
önálló költségvetési szervet megszünteti, az önkormányzat a jövőben szakfeladaton látja el a kötelező
feladatot. A Művelődési Ház közalkalmazottai vonatkozásában a jövőben közvetlenül az önkormányzat
minősül munkáltatónak.
Minden évben visszatérő napirend a gyermekvédelmi beszámoló jóváhagyása, amelynek keretében a jegyző adott tájékoztatást a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, többek között
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számáról és egyéb támogatási formákról.
A beszámoló keretében az Adonyi Szociális Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata is tájékoztatta
a jelenlévőket a szolgálat működéséről, az elvégzett
feladatokról.
Ugyancsak évenként kell dönteni a következő évben

végzendő belső ellenőrzési feladatokról. Ebben
az évben jelentősen megnőtt az önkormányzat reprezentációs költsége - többek között a Kinizsi SC és a
Harmónia Klub támogatása miatt -, valamint amiatt,
mert a vezető nélkül működő művelődési ház költségvetéséből néhány tétel átkerült az önkormányzat
költségvetésébe. Emiatt javasoltam, hogy a jövő év
első felében mindenképpen végeztessük el az önkormányzat reprezentációs költségeinek átfogó ellenőrzését, a Polgármesteri Hivatalban megállapított
szociális ellátások ellenőrzését. Ezen túl a 2018-as
évben végzett belső ellenőrzési tervben foglaltak
utóellenőrzésére is sor fog kerülni.
A képviselő-testület munkatervében szerepel, hogy
decemberben közmeghallgatást kell tartani. Az
idei évi közmeghallgatásra december 10-én kerül
sor, 17 órás kezdettel a Művelődési Házban. A napirend az idei évi tevékenységről szóló beszámoló,
valamint a jövő évi tervek ismertetése lesz. A közmeghallgatásról a lakosokat a helyben szokásos módon
értesítjük.
A bejelentések között tájékoztattam a testület tagjait a két ülés között elvégzett feladatokról. Elkészült
az István utcai járda- és árokfelújítás, a kapubejárókkal. A múltkori ülésen döntöttünk arról, hogy
kb. 15 millió forintot kellett hozzátenni, hogy néhány
helyen parkolót, illetve buszmegállót kellett kialakítani.
A beruházás összességében 115 millió forintba került, ebből 70 millió forint pályázati pénz volt.
Megkezdődött az Arany János utcai kapubejárók
építése a páros oldalon. A páratlan oldalon már év
elején elkészült a járda és a kapubejárók, a másik
oldal most került sorra.
A művelődési ház külső homlokzatán apróbb javítási munkát kellett végezni, a vakolat belülről omlott,
ezt a vállalkozó rövid idő alatt kijavította.
A képviselő-testület tisztelettel várja a lakosokat
december 10-én 17 órakor a művelődési házban
tartandó közmeghallgatáson.

NÉVADÓT TARTOTTUNK
November 24-én ismét örömteli családi esemény helyszíne volt a Polgármesteri Hivatal. Kurucz-Hollósi Mónika és Kurucz Tibor kislányának, Gréta Hannának a névadóját tartottuk, szűk családi körben, a névadó anyuka Tridinger Rebeka, a nagymama és a család többi tagjai részvételével. Jó egészséget,
sok boldogságot kívánunk a kislány felneveléséhez!

Fotó: Tamás Zsolti
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EGÉSZSÉGVÉDELMI NAP
NOVEMBER 17.
Ismét eltelt egy év, egészségvédelmi napra készülődtünk. Próbáltunk néhány újdonsággal előrukkolni
a már megszokott véradás és a szűrővizsgálatok
mellett.
Először készítettünk „Szívpárnát” egészségvédelmi
napon. A szívpárnák az emlőműtéten átesett hölgyek
számára készültek. Szerettünk volna 100 db párnát
elkészíteni. Ahhoz, hogy egyáltalán ennek nekifoghassunk, hatalmas előkészítő munkára volt szükség.
Be kellett szerezni az anyagokat, be kellett avatni,
kivasalni, kiszabni, megvarrni, ismét kivasalni!
Itt szeretnék köszönetet mondani Major Évának az
anyagok beszerzéséért és a beavatásáért, Paksi
Lászlóné Ibolyának a szabásért, varrásért, Kolonics
Jánosné Ilonkának a szabásért, varrásért, Czigány
Zoltánné Anikónak a beavatásért, vasalásért! Hálásak
vagyunk érte! Nagy munka volt!
Csak ezután kezdődhetett az Egészségvédelmi Napon a töltelék tépése, a párnák tömése és varrása.
Nagyon sok szorgos segítő kéz dolgozott a nap folyamán segítő szándékkal. Legfiatalabb segítőnk az 5
éves Sági Sára volt, aki szintén képes volt több órán
át tépni a tölteléket! Közben kellemes beszélgetés
folyt, olyanokkal is beszélgethettünk, akivel lehet,
hogy már évek óta nem találkoztunk. Jelenleg 66
db párnánk van, melyhez szeretnénk elkészíteni még
a maradékot és elvinni a kórházakba a szabadegyházi

emberek segítő adományaként! Köszönjük szépen
a sok segítséget mindenkinek, aki szívét-lelkét beleadta!
A Szívpárna készítését folytatjuk minden hónap első
péntekén 17:30-kor a művelődési házban. A következő összejövetelünk 2018. december 7-én lesz.
Várunk minden segíteni szándékozót egy kellemes
beszélgetésre!
Egészségfejlesztő előadásaink is voltak újdonságként
a természetgyógyászat területéről. Akupresszőr, kineziológus és fitoterapeuta (gyógynövény szakértő)
tartott foglalkozást. Aki részt vett az előadásaikon,
elmondhatja, hogy sok hasznos információhoz jutott
és nagy élményben volt része.
Nagyon finom egészséges ételeket kóstolhattunk
újdonságként Szamosi Regina diétás szakácsnő, valamint a családsegítők jóvoltából!
Véradásunk ismét nagy sikerrel zárult. 93 fő véradónk
jelent meg a nap folyamán! Hálásan köszönjük a segítségüket ismételten! Azóta már sokan kaptak közülük köszönő sms-t, hogy megkapta valaki a vérüket.
Várjuk Önöket a következő véradásra is!
Az osztályok közötti versenyben az 5. osztály hozta
a legtöbb véradót, Bártfai Izabel 5. osztályos tanuló
egyéniben 9 főt hozott! Az óvodások közül a Süni
csoport hozta a legtöbb véradót, egyéniben pedig

Paksi Nóra 5 főt! Nagyon köszönjük minden gyerek
segítségét, aki véradót hozott! Ők az önkormányzat
jóvoltából értékes kirándulást vagy kulturális rendezvényen való részvételt nyertek.
Szűréseinken az elmúlt évekhez képest többen jelentek meg és „szerencsére” voltak, akiket kiszűrtek!
Azért szerencsére, mert ők ezáltal időben kerülnek
orvoshoz.
Elmondhatom, hogy egy nagyon jó hangulatú napot
töltöttünk el ismét együtt, immáron 11. alkalommal.
Ez a nap mindig egy hatalmas összefogás eredménye! Köszönöm szépen a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat dolgozóinak, a kollégáimnak az orvosi
rendelőből és a fogászatról, az iskola igazgatójának, a
pedagógusoknak, a közmunkásoknak, a takarítónőknek, a segítő diákoknak a sok munkát. Természetesen nem utolsósorban Polgármester asszonynak és
az önkormányzatnak az anyagi támogatását!
Kedves szabadegyháziak! Önöknek pedig köszönjük,
hogy eljöttek, megtiszteltek bennünket a bizalmukkal!
Várjuk Önöket jövőre is!
Nagyon szép, szeretetteljes karácsonyt és boldog,
egészséges új esztendőt kívánok az egész faluközösségnek!
Nochta Tamásné
védőnő
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SZABADEGYHÁZI AZ EGYIK
LEGSZEBB KONYHAKERT
A legszebb konyhakertek díjazásának ötlete 2013ban fogalmazódott meg Kovács Szilvia karcagi alpolgármesterben, amikor is elhatározta, hogy egy
pályázat keretében népszerűsíteni fogja a kertek művelését, a sajátkerti zöldség- és gyümölcstermesztés
szeretetét. Az azóta eltelt évek alatt még inkább megerősödött benne ennek az örökségnek a továbbadása, hiszen a minden évben növekvő pályázók száma
is mutatja: a mai generációnak is fontos, hogy ne a
külföldről importált gyümölcsöt és zöldséget vegye
meg, hanem a saját keze munkájával előállított terményeket rakja az asztalra, melyről biztosan tudja, hogy
milyen kezelésen esett át, milyen permetezésnek volt
kitéve, és nem utolsósorban benne van a jól végzett
munka öröme.
A 2018. november 12-én megtartott díjátadón azok

a kerttulajdonosok vettek részt, akik a pályázaton
induló több, mint kétszáz kertművelő közül a zsűri
döntése szerint országos elismerésre jogosultak.
Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Szabadegyháza
idén indult először a versenyen, és máris tudott egy
olyan kerttulajdonost mutatni, akinek munkája elismerésre méltó, kertje pedig csodálatosan termő Édenkert, melyben sok különleges növényfajta megtalálható. Erdélyi Sándor és felesége, Mariann egy oklevelet
vett át Kovács Szilvia főszervezőtől, melyhez ezúton
is gratulálunk!
2019-ben ismét meghirdetésre kerül a verseny, melyen majd kiemelt figyelmet kap az őshonos fák gondozása, de mindenkit bátorítunk arra, hogy mutassa
meg keze munkáját, mert ahogy Sándorék példája
mutatja, a befektetett munka megtérül.
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ADVENTI

PROGRAMOK
December 8., 16 óra:
Mikulás-műsor a Művelődési Házban
December 9.:
Református Egyház Adventi Kávéháza
December 16.:
Településünk küldöttsége elhozza Gödöllőről a
Betlehemi Lángot
December 21.:
Az iskolások karácsonyi ünnepi műsora
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ISKOLAI HÍREK

ŐSZI NAGYTAKARÍTÁS
November 10-én tanulóink apraja-nagyja azon dolgozott, hogy iskolánkban és környékén eltűnjön az ősz folyamán lehullott sok falevél. Az időjárás is kedvezett a
munkának, hiszen az utolsó napsütéses őszi napok egyike volt. Szorgos takarításuknak köszönhetően megszépült környezetünk.
A programot a DÖK szervezte. Köszönjük!
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ŐSZI DIÁKÖNKORMÁNYZATI
PROGRAMOK
Iskolánkban az idei tanévben is megalakult a diákönkormányzat, röviden DÖK, amely az iskolai szabadidős programokat szervezi. A DÖK tagjait a diákok
választják maguk közül az osztályfőnökök segítségével, akik az idén a következők:
4.a. osztály: Kelemen Kitti, Lészeg Levente, 4.b. osztály: Szalai Tímea, Liebháber Bálint,
5.osztály: Oláh Réka, Horgos Flóra, 6.osztály: Bolla
Bence, Papatyin Máriusz,
7.osztály: Horváth Szilárda, Horváth Ádám,
8.a. osztály: Ferhécz Aletta, Kohl Flórián, 8.b. osztály:
Tóth Panna, Pajzos Dávid.
Szeptemberben a tavalyi hagyományt követve az első
osztályosok kézhez kaphatták a róluk készült osz-

tályképet. A szeptemberben indult papírgyűjtés során
az iskola tanulói több, mint 7 tonna papírt gyűjtöttek
össze.
Októberben egy szünetre hangoló iskolai játszóház
keretében egy jó hangulatú, mozgásos, vetélkedős
játékdélutánt tölthettünk el együtt. Két külön napon,
más jellegű programösszeállítással készültünk az
alsós gyerekeknek, valamint a felsős osztályoknak.
A kisebbek részére osztályonként érdekes kérdésekből összeállított tudományos totó után csocsó,
pingpongozás, íjlövészet és lányos-fiús játék szoba
várta az érdeklődőket.
A nagyok “Fele sem igaz” vetélkedőn vehettek részt,
valamint részükre is biztosítottunk mozgásos tevékenységeket, az alsósokéhoz hasonlóan, kiegészülve

sakkozással és falmászással.
Novemberben az iskola udvarán található sok-sok
fáról lehullt levél összegyűjtését szerveztük meg, bekapcsolódva ezzel az önkormányzat által kezdeményezett zöldhulladék-gyűjtésbe. A szorgos kezek több
tucat zsákot töltöttek meg. Jutalomképpen minden
tanuló egy-egy csokiban részesült.
A DÖK által tervezett programok természetesen decemberben is folytatódnak.
Köszönjük a DÖK tagok lelkes munkáját és a tantestület segítségét a programok lebonyolításában.
Kolonics Zsuzsanna Ibolya
DÖK munkáját segítő pedagógus

JÁTÉK HATÁRTALANUL
2018. november 19-én a pusztaszabolcsi Szabolcs
Vezér Szakgimnázium megrendezésében került sor
a „Játék Határtalanul” című vetélkedőre, amelyen a
szakgimnázium 2 szakját népszerűsítették az ott tanuló diákok. Iskolánk tanulói közül 8 fő 8. osztályos
jelentkezett a versenyre, így 2 csapatunk járta végig
a turisztikai és a pedagógiai állomásokat. Földrajzi
feladványok közül Magyarország tájegységeinek, me-
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gyéinek, szomszédos országainak felismerése volt a
cél, majd híres olasz és francia épületekhez kellett
csoportosítani ételeket, és az adott országra jellemző italokat. Az étkező asztal megterítésénél bizony
gondot okozott a rengeteg evőeszköz: a többféle
villa és kanál megfelelő elhelyezése! A zenefelismerés után még palacsintát is süthettek tanulóink. A
pedagógiai állomásokon mondókákat elevenítettek

fel, kirakózhattak, polcot rendeztek, cipőt fűztek és
kötöttek, szájról olvashatták le társaik mondandóját.
A legnagyobb sikert a kézműves asztal jelentette tanulóinknak, ahol a karkötő készítésébe még a fiúk
is bekapcsolódtak. Végül a III. és az V. helyezettek
lettek tanulóink, a pusztaszabolcsi és a beloianniszi
csapatok mögött.
Bolláné Gódány Erika

EGÉSZSÉGNAP

November 17-én 11. alkalommal rendeztük meg
iskolánkban az Egészségvédelmi napot. Ezen a napon, településünk egészségügyi dolgozóival közösen, sokszínű programokat szervezünk településünk
lakónak egészségmegőrzése érdekében. Míg a gyerekek különböző foglalkozásokon, addig a felnőttek
szűréseken, előadásokon, tanácsadáson tehettek
részt. A kóstolóknak is mindig nagy sikere van. A
Családsegítő Szolgálat munkatársai egészséges
szendvicseket készítettek, Csilla néni finom teákkal

várta a gyerekeket, de lehetett sajtot és mézet is
kóstolgatni. Készítettünk szívpárnákat, megtudtuk,
hogy egy kis esti nasizás után mennyit kellene mozognunk, hogy ne hízzunk tőle (meg is fogadták néhányan, hogy vége a chip eszegetésnek:)), a betegségek, függőségek kialakulásáról és megelőzéséről
is beszélgettek az ÁNTSZ munkatársai. Niki néni az
alsósokat mozgatta meg, hiszen a testmozgás is az
egészséges életmód része. Reméljük, hogy mindenkinek hasznos volt ez a nap és jól érezte magát a
rendezvényen.

IRÁNY AZ ORSZÁGOS DÖNTŐ!

November 25-én rendezték meg Székesfehérváron az Asztalitenisz Diákolimpia megyei döntőjét. A versenyen hat tanuló képviselte iskolánkat,
akiket a házi döntő 30 indulója közül választott
Rittler tanár úr. A gyerekek egyéniben és csapatban is indultak a versenyen.
Az utóbbi években rendszeresen nagyszerű
eredményeket produkálnak ebben a sportágban
is tanulóink. Idén sem volt ez másképp. A lánycsapat megnyerte a döntőt, így részt vehet februárban a Karcagon megrendezendő országos
döntőn. A csapat tagjai: Ferhécz Aletta, Erdélyi
Brigitta és Görgicze Léna. Ferhécz Aletta pedig
egyéniben a harmadik helyet is megszerezte.
A fiúk, Bolla János, Palóka Dávid és Druhapolcsik János, is szép eredménnyel zárták a napot,
ők ezüstérmet szereztek csapatban.
Gratulálunk Rittler tanár úrnak és a gyerekeknek
is!
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ÜNNEPI ALKALMAINK
december 2. vasárnap 09:00 advent 1.
vasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással
keresztelői évfordulósokkal
december 8. szombat 17:00 adventi este
Maksai Attila vendégelőadóval
december 9. vasárnap 09:00 advent 2.
ÜNNEPI
vasárnapiALKALMAINK
istentisztelet
december 9. vasárnap 15:00 adventi
REFORMÁTUS
EGYHÁZ
ÜNNEPI PROGRAMJAI
kávéház
gyertyagyújtással
december
16. vasárnap
09:00istentisztelet
advent 3.
december 2. vasárnap
09:00 advent
1. vasárnapi
vasárnapi istentisztelet
úrvacsoraosztással
keresztelői évfordulósokkal
december
22. szombat
16:00
gyermekdecember 8. szombat
17:00 adventi
este Maksai
Attila
karácsony a hittanosok műsorával a Műv.
vendégelőadóval
Házban
december 9. vasárnap
09:00 advent 2. vasárnapi istentisztelet
december 23. vasárnap 09:00 advent 4.
december 9. vasárnap 15:00 adventi kávéház gyertyagyújtással
vasárnapi istentisztelet
december 16. vasárnap
09:00 25.
advent
3. vasárnapi
istentisztelet
december
kedd
09:00 karácsonyi
istendecember 22. szombat
16:00úrvacsorával
gyermekkarácsony a hittanosok
tisztelet
műsorával
a Műv.
december
30.Házban
vasárnap 09:00 istentisztelet
december 23. vasárnap
09:00 advent
4. vasárnapi
istentisztelet
december
31. hétfő
14:00 óévzáró
istentiszdecember 25. keddtelet
09:00 karácsonyi istentisztelet úrvacsorával
január
1. kedd
09:00 újévnyitó istentiszdecember 30. vasárnap
09:00
istentisztelet
telet		 		
december 31. hétfő 14:00 óévzáró istentisztelet
január 1.
kedd 09:00 újévnyitó istentisztelet
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COUNTRY EST A MŰVELŐDÉSI
HÁZBAN
A Nagy László Művelődési Házban szeretnénk egy
tematikus rendezvénysorozatot bevezetni, melynek
során kicsit közelebbről ismerkedünk meg bizonyos
tánctípusokkal. Ezen sorozat első állomásának a linedance megismertetését szemeltük ki.
Magyarországon 2005 óta ismert ez a partnert nem
igénylő sortánc, sőt 2009-től létrejött a Vadnyugati
Táncosok Egyesülete is, amely a western stílus megszerettetését és a country zene megismertetését tűzte
ki maga elé. A szervezet tagjai számtalan nemzetközi
és magyar eseményen részt vettek, hogy egyre szélesebb körben mutassák be gyarapodó tudásukat
az érdeklődőknek. Bárokban, közösségi klubokban,
táncklubokban és tánctermekben gyakorolják és ta-

GÁNCS BOTOND HUNOR
2018.10.31. SZÉCHENYI U.55.

nulják a koreográfiát, melynek nehézsége a lépésszámoktól függ. Merőben eltér a megszokott női-férfi
párosítású táncformáktól, de nagyon jól kombinálható
például a swinggel vagy a steppel.
Nagyon örülünk neki, hogy több Country Club is
érdemesnek tartotta a rendezvényünket arra, hogy
felkeressék és bemutassák tudásukat. A rácalmási
Apple Country Club rövid bemutatót és néhány egyszerűbb lépésből oktatást is tartott, de már a bemelegítés során láthattuk a Tatabányáról, Budapestről
és Győrből érkezett táncosok profizmusát. Azoknak,
akik western-öltözékben jelentek meg, vagyis hagyományos kockás ing-farmer-western kalap valamelyikében, egy kaktuszt ajándékoztunk az estére való

BIHARI HELÉNA NATÁLIA
2018.11.16. KOSSUTH U. 24.

emlékeztetőként. A talpalávalót Mr. Tom szolgáltatta,
a fotósarokban pedig Gódány Balázs Tamás készített
izgalmas képeket country díszlet között.
Annak ellenére, hogy a helyi lakosok nem túl nagy
számban képviselték magukat, a messziről érkezett
táncosok jól érezték magukat, és köszönetüket fejezték ki a lehetőségért a rendezőknek, akik most is
gondoskodtak az elő- és utómunkálatokról: Kovács
Judit, Major Ádám, Gosztonyi Csenge, Muszka-Kalló
Péter és Pinke Ildikó.
Omischl Erika

SOMOGYI KRISZTOFER
2018.11.21. FŐ U. 44.

KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ POLGÁRAIT!
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FÉL ÉVSZÁZAD...
Ötvennyolc éve, 1960. szeptember 1-jén léptünk
be a szabadegyházai általános iskola kapuján. Kicsit
félénkek voltunk, de ott volt Lenke tanító néni, Hilbert Magdolna, aki feledtette velünk szorongásainkat.
Gyorsan elröppent a nyolc év, elérkezett a búcsú pillanata, a ballagás 1968 júniusában.
Ennek alkalmából találkozót szerveztünk a helyi TIR
csárdában.
Gyülekező után Galamb Béla, az egyik „ diák” köszöntötte az egykori „nebulókat”. A 36 fős osztályból
15-en jöttek el, hatan különböző okok miatt nem
voltak jelen. Ebből két társ távol él, öten viszont Szabadegyházán. Két osztálytársunkat nem tudtuk felkutatni (Utassy Alajosné Bárányos Erzsébet, Hajdara
István). Osztályfőnökünk, Horváth Györgyné Terike
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néni nem tudott eljönni egészségügyi problémák
miatt, amit nagyon sajnálunk.
Tizenhárman sajnos már az égi padsorokban ülve
tekintettek le ránk. Mécses lángjának pislákoló tánca
közepette emlékeztünk meg elhunyt osztálytársainkról. Név szerint: Baranyai János, Hári Gyuláné Domak Mária, Tóth Jánosné Horváth Katalin, Horváth
Anikó, Horváth Sándor, Jónás László, Kenyér István,
Kolonics Ferenc, Miklós Imre, Németh József, Pethő
Sándor, Szabó Béla, Szombat István.
A találkozó fehér asztalnál folytatódott. A finom ebédet és koccintást estébe nyúló beszélgetés követte.
Fél évszázad nagy idő, volt miről társalogni. Előkerültek a régi megsárgult fotók, felelevenítettük a régmúlt
emlékeket, diákcsínyeket. Megállapítottuk, ha fogott

is rajtunk az idő vasfoga, lélekben fiatalok maradtunk.
Búcsúzáskor megállapodtunk, öt év múlva, 2023ban találkozunk, remélhetőleg teljes létszámmal. Az
ez alkalomból készült csoportképen látható osztálytársak jobbról balra, első sor:
Galamb Béla, Baranyai Jánosné Czigány Mária,
Koncz Gyuláné Sági Magdolna, Smicsek Ferenc,
Németh Júlia, Falusi Lászlóné Hollósi Mária, Fehérné Kiss Mária, Tigyi Jánosné Józsa Ilona, Baksáné
Simon Aranka.
Hátsó sor jobbról balra: Dostyicza József, Szabados
István, Szegi László, Druhapolcsik László, Kovács
Istvánné Liebhaber Erzsébet, Falusi László (kísérő).
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GUMISZERVIZ
KÉSZÜLJÖN IDŐBEN A TÉLRE!
OLCSÓ TÉLI-NYÁRI GUMIABRONCSOK
AZONNAL RAKTÁRRÓL!
NÁLUNK BANKKÁRTYÁVAL IS FIZETHET

:30/400-7178,20/514-7744

0oC

7oC

www.albatire.hu

Seregélyes, Pálinkaháza
Sereg-Tej Kft. mellett

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyszám: FE-02/ÉÁO/00263-7/2018.
Ügyintéző: Dr. Szlávik Ferenc 			

Tárgy: Sárbogárdi ügyelet 2018. szeptember
Melléklet: - Hiv. szám: -

Címzett: Érdekelt állatorvosok Székhelyükön, FMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, Fejér Megyei Állatorvosi Kamara
Székesfehérvár
Illetékességi terület: Sárbogárd, Pusztaegres, Sárhatvan, Nagyhörcsök, Mezőfalvi Rt. Sárrét, Alap, Alsószentiván, Cece, Vajta, Sáregres, Káloz,
Nagylók, Hantos, Sárosd, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Szabadegyháza

Ügyelet napok

Ügyeletes állatorvos

Címe

Telefon

December 2.

Dr. Keszthelyi Gábor

8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.

06-20/974-9065

December 8-9.

Dr. Csele József

2433, Sárosd, Sport u. 30.

06-30/993-9404

December 16.

Dr. Keszthelyi Gábor

8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.

06-20/974-9065

December 22-23-24. Dr. Kellner Péter

7003, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

06-30/939-8629

December 25-26.

Dr. Pátzay József

7000, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

06-30/639-3977

December 29-30.

Dr. Zámbó Csilla

7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.

06-30/287-4652

December 31-01.

Dr. Bögyös Gábor

2435, Nagylók, Ady E. u. 1/a

06-30/816-1374

Sárbogárd, 2018. november 12.
14
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INTÉZMÉNYEK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
509-560, 509-561
Mellékek: 11 (Titkárság), 12 (Pénzügy),
14 (Jegyző), 15 (Pénztár), 16
(Igazgatás), 17 (Adóügy),18 (Szociális
ügyintéző)
06-30/638-4248,
06-30/788-8153 (Jegyző)
Ügyfélfogadás: hétfő-szerda:8-12
óra, csütörtök: 8-12, 13-16 óra
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu
igazgatas@szabadegyhaza.hu
Szociális ügyintéző
Szaniszló Jennifer: 06-30/660-0156
szocialis@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
Nagy László Művelődési Ház

06-30/304-5349
muvhaz.szabadegyhaza@gmail.com
Falugazdász
Aliquander Erika 70/489-3875
Péntek: 8.00-11.00 (Művelődési Ház)
Szabad1 TV
(Az összeállításokat a digitális csomag
68-as csatornáján lehet megtekinteni
kéthetente: péntek 19.00-tól hétfő estig)
06-30/377-2082
kepujsag@aba.hu
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 az
Adonyi Egészségügyi Központban
(Adony, Bajcsy Zsilinszky u. 5.) van.
06-25/504-522
Hétfő: 13.00-17.00
rendelés Sárosdi u. 5.
Kedd: 08.00-11.00
rendelés Sárosdi u. 5.
12.00-13.00

rendelés Vörösmarty úti rendelő
Szerda: 10.00-12.00
(előtte 08.00-09.00: csecsemő- és
gyermektanácsadás, 09.00-10.00:
várandós tanácsadás) rendelés Sárosdi u. 5.
Csütörtök: 08.00-11.00
rendelés Sárosdi u. 5.
Péntek: 09.00-12.00
(előtte: iskolaorvos) rendelés Sárosdi u. 5.
Gyermekorvos
Dr. Horváth Tibor
Kedd: 08.00-09.00:
iskola-egészségügyi vizsgálat
09.00-10.00:
gyermekorvosi rendelés
Csütörtök: 13.00-15.00:
gyermekorvosi rendelés
Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06-25/478-098
Hétfő: 08.00-11.00
Kedd: 14.00-19.00
Csütörtök: 13.30-15.30
Fogorvosi röntgen
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067

LITURGIA

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

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

Védőnő
Nochta Tamásné
06-25/478-711, 06-30/550-0785
vedono@szabadegyhaza.hu
Nőgyógyászati rendelés
Dr. Berzsenyi Tibor
szerda: 14.30-16.30
időpontkérés a védőnőnél a
következő telefonszámokon:
06-25/478-711, 06-30/550-0785
Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06-25/478-607
Hétfő-Péntek:
07.30-12.00 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. 06-20/969-5924

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal
Fél oldal
1/4 oldal
1/8 oldal
Apróhirdetés

20 000 Ft + ÁFA
10 000 Ft + ÁFA
5 000 Ft + ÁFA
2 500 Ft + ÁFA
50 Ft/ szó + ÁFA

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

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA · Alapító: Szabadegyháza Község Önkormányzata · Kiadó: Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
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