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Békés, boldog, egészségben és
eredményekben gazdag új esztendőt
kívánunk Szabadegyháza lakosainak!

KÖZMEGHALLGATÁS
2018. DECEMBER 10.
Tisztelt Jelenlévők! Hölgyeim és Uraim!
Tisztelettel köszöntöm Önöket, a megjelent szabadegyházi lakosokat a képviselő-testület tagjait a
2018. évi közmeghallgatáson.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és szervezeti és működési szabályzatunk alapján
a képviselő-testületnek minden évben egyszer közmeghallgatást kell tartania. A testület által elfogadott
munkaterv szerint a közmeghallgatás időpontját az év
utolsó hónapjára tettük.
A közmeghallgatás egyúttal képviselő-testületi ülés
is, ezért megállapítom, hogy a testület ülése határozatképes, mivel a hét képviselőből 6 fő jelen van. A
közmeghallgatást megnyitom.
A napirend a meghívóban kiküldöttek szerint alakul:
1. napirendi pont: Tájékoztató a 2018. évben megvalósított feladatok végrehajtásáról. 2. napirendi pont: a
jövő évi tervek, fejlesztési javaslatok. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a napirendet.
Az önkormányzat a hatályos központi jogszabályok
és az önkormányzat helyi költségvetési és egyéb
rendeletei alapján működik. Már eddig is többször
hallhatták, ma is sokszor elhangzik az adóerőképesség és a szolidaritási hozzájárulás kifejezés, amelyek
egymással összefüggő fogalmak.
A jogszabályok 2013-ban bevezették a feladatfinanszírozás és az elvárt adó fogalmát, ami
az önkormányzatoknál azt jelenti, hogy különféle
ösztönző szabályokat építenek be a finanszírozási
rendszerbe, ezáltal kényszerítve az önkormányzatokat, hogy iparűzési adóerőképességüket kimerítsék.
Magyarán az állam kevesebb támogatást ad, hogy az
önkormányzat rákényszerüljön adóbevételei maximalizálására. Ez 2013-tól így működik, sőt 2017-ben a
költségvetési törvénybe utólag beépítették a szolidaritási hozzájárulás fogalmát, ami leegyszerűsítve
azt jelenti, hogy a tehetősebb, magasabb adóerőképességű önkormányzatoknak - mint Szabadegyháza - állami támogatást sem ad, sőt ezenkívül még
a saját bevételeinkből elvon éves szinten több száz
millió forintot. Ez 2017-ben, az első évben 243 millió
Ft volt, 2018-ban 259 millió Ft, 2019-ben pedig
286 millió forint lesz.
A szolidaritási hozzájárulást a törvény azzal indokolta,
hogy az iskolákat államosították, ezért a magasabb
adóbevétellel rendelkező önkormányzatok fizessenek
szolidaritási hozzájárulást, a fenntartáshoz járuljanak
hozzá. Ez nem is lenne probléma, ha ebből a közel
300 millió forintból akárcsak pár millió forint is itt
csapódna le a szabadegyházi iskolában. De jelenleg
ott tartunk, hogy még a szemeteszsákot és a villanyégőt sem fizeti a KLIK, sőt továbbmegyek, még
a tantervben szereplő úszásoktatást sem teljesen,
ehhez nekünk is hozzá kell járulnunk. Mondhatják
persze, hogy nem kötelező önkormányzati feladat,
de ha a gyerekeket nézzük, nem szeretnénk, ha ők
hátrányt szenvednének.
Most a részletekbe nem megyek bele, hogy hogyan
számítják ki az adóerőképességből és az adóalapból
a szolidaritási hozzájárulást, de a lényeg, hogy nettó
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befizetői vagyunk az államnak, 238 millió forinttal (a
286 millióba beszámítja az egyébként nekünk járó
támogatást). Ha kiszámoljuk, hogy ez havonta men�nyit jelent lakosonként (a csecsemőtől a legidősebb
lakosig), 130 ezer Ft-ot éves szinten. Miután nekünk
egy évben kétszer érkezik több pénz a számlánkra,
márciusban és szeptemberben, ezért nekünk folyamatosan jelentős összegű tartalékot kell biztosítanunk
a számlánkon, hiszen a havi működési, rezsi- és személyi jellegű költségek mellett kb. 21 millió forintot
leemel a kincstár a számlánkról, megjegyzem, az
sem érdekli, hogy a bérre és a működési költségre
marad-e.
Miután a törvényeken mi nem tudunk változtatni, és
valószínű, hogy ezt a parlament se fogja számunkra
kedvező irányban módosítani, így kénytelenek vagyunk együtt élni ezzel a teherrel, és csak reménykedhetünk, hogy nem fog emelkedni ez a tétel. Tehát
támogatást se kapunk, hanem a befolyó iparűzési
adóbevételünkből ezt a közel 300 millió forintot be
kell fizetnünk (illetve leemeli a számlánkról az állam).
Ami marad, abból gazdálkodunk!
Nézzük meg, hogy az idei évben miből gazdálkodtunk, mennyi volt a bevételünk és mire költöttünk
eddig - október végi zárás eredményét tudjuk biztosan, néhány területen már frissebb adatok is vannak.
A 2018-as évet 430 millió Ft-tal kezdtük, év közben
1 milliárd 52 millió Ft bevétel érkezett. Amit eddig
költöttünk, az 881 millió Ft, és a 310 millió Ft lekötött
betéttel együtt jelenleg 513 millió Ft van a számlánkon. Egy hónapon belül még hozzájön a 100 millió
forintos visszatérítendő támogatás, az növeli ezt az
összeget.
Ha megnézzük, hogy az 1 milliárdos bevételünk
miből áll össze, látjuk, hogy a legnagyobb tétel az
iparűzési adó, 943 millió forinttal, ebből visz el közel
300 millió forintot az állam. A másik nagyobb tétel,
de nagyságrendjében közel sem ilyen nagy, az állami
támogatás, 58 millió forint, ami csak papíron létezik,
ezt nem fizetik ki nekünk, sőt még mi fizetünk be
az államnak, ezt az 58 millió forintot beszámítja a
szolidaritási hozzájárulásba. A gépjárműadó és az
építményadó elenyésző összeg, a gépjárműadónak
csak 40%-a marad itt, a 60%-át elviszi az állam. Az
építményadóból pedig szinte minimális összeg folyik be. Ezt tavaly vezettük be biztonsági tartalékként,
és miután az egyik adózó fellebbezése miatt a betervezett összeg egyik évben sem realizálódott, így ezen
a soron már 64-65 millió forint tartozás van felénk...
A kamatbevétel a lekötött 300 millió forint után járt.
Az elején még 4,2, majd 2%-os kamatot kaptunk a
lekötött pénz után, ez a mérték most 0,01% lenne,
tehát 100 millió forint után évente mindössze 10 ezer
forint. Ennyiért nem éri meg lekötni, hiszen a tranzakciós, banki költség is többe kerül ennél. Az egyéb
saját bevétel alatt pedig földbérleti díjak, lakbérek,
szálláshelyek költségei vannak. Tapasztaltuk, hogy a
62-es útépítés kapcsán és a Hungrana alvállalkozói
révén igencsak volt igény a szálláshelyekre.
A kiadásokat nézve látjuk, hogy a bér és a dologi kiadás nagyjából úgy alakul, mint a korábbi években. A

segélyeknél jelentős csökkenés mutatkozik, különösen a sorok között van változás, hiszen az ún. klas�szikus segély összege jelentősen csökkent. Ha megoldható, inkább természetbeni juttatás formájában
fizetjük ki a segélyt. Összességében a segélyezettek
száma és a kifizetett összeg is csökkent, 2016-tól
kb. a felére, 12 millió forintról 6 millió forintra. Ez
jó jel, hiszen azt jelenti, hogy többen elhelyezkedtek
az elsődleges munkaerőpiacon. Hiszen a közfoglalkoztatásból is kerültek ki dolgozók, akik máshol helyezkedtek el, és mindemellett a közfoglalkoztatottak
száma is csökkent. Most már ott tartunk, hogy amíg
négy évvel ezelőtt 20-30 közfoglalkoztatottunk volt,
most már 10-et is nehéz összeszedni.
A pénzeszköz-átadásoknál szerepelnek a szociális
társulásnak, civil szervezeteknek, egyházaknak adott
támogatások, valamint van egy 100 millió forintos
tételünk, működési visszatérítendő támogatás, ami
egy hónapon belül kerül vissza kamattal az önkormányzathoz. Kétségtelen, hogy a legnépszerűbb
támogatási formánk az energetikai korszerűsítési
támogatás, nincs olyan testületi ülés, ahol ne bírálnánk el kérelmeket. Az idei évben eddig közel 30
millió forintot fizettünk ki, és még a decemberi testületi ülésen is lesznek kérelmek. A kérelmek alapján
kb. 33 millió lesz az idei évi kifizetés ezen a jogcímen.
Új támogatási forma, amit idén vezettünk be, a születési életkezdési támogatás, amire eddig 700 ezer
forintot fizettünk ki. Ugye itt 50+50 ezer forint a támogatás, 50 ezer Ft automatikusan jár készpénzben,
a másik 50 ezer pedig akkor, ha a szülő Start-számlát
nyit a gyermek nevére, és erre utaljuk az összeget.
Mivel többen nem nyitottak Start-számlát, így csak az
50 ezer forintot utaljuk ki, a számokból látszik, hogy
itt 7-nél több gyerekről van szó.
A fejlesztések, beruházások soron közel 201
millió forintot szerepeltettünk, amit a továbbiakban
részletezek.
A két automatikus pályázatunk, amit már korábbi
években nyertünk, csak most került megvalósításra,
ill. átadásra, az adósságkonszolidációban nem részesült településeknek kiírt pályázaton elnyert 88 millió
forint. Egy évben 44 millió forint volt a maximum,
amit nyerhettünk, és csak a meghatározott feladatokra. Mivel az első alkalommal nem merítettük ki a
keretet, csak 19 millió forintot tudtunk felhasználni
a napelemekre, a következő évben a 25 milliós különbséggel megtoldottuk a 44 milliót, és 69 millió
forintot nyertünk az István utcai járda, árok, vízelvezetés megvalósítására. A pályázatban az szerepelt, hogy
meglévő járdát, árkot lehetett felújítani és frekventált
helyen. Ennek egyedül az István utca felelt meg. És
ha már egyszer járda és árok, akkor a kapubejárókat
is megcsináltuk, noha az köztudomású, hogy nem az
önkormányzat, hanem az ingatlantulajdonos kötelessége, de az egységes településkép érdekében ahol
eddig járdát építettünk, általában a kapubejárókat is
megcsináltuk.
Az idei évben került sor a Széchenyi utcában a
padkafelújításra. Mivel a korábbi felújítás 2013-as
beruházás volt, így csak a műszaki ellenőr tájékozta-

tására tudok támaszkodni, hogy akkor erre volt pénz.
Mi is tapasztaltuk, hogy a padkát kijárták az autók a
keskeny úton, főleg a 62-es útépítések miatt erre
haladt a kerülőforgalom a településen belül, így valami megoldást kellett találni. Erre ez a gyeprácsos
megoldás tűnt a legcélravezetőbbnek. (Zárójelben
jegyzem meg, hogy még a gárdonyi polgármester
és alpolgármesterek is mintát vettek a padkafeltöltésről, nagyon jó kivitelezésnek tartották, és ők is ez
alapján rendelték meg a munkákat.) A későbbiekben
még visszatérhetünk erre az utcára is, hogy legalább
a problémás helyeket összegyűjtjük, és erre próbálunk megoldást találni. A közművek miatt a másik
oldalon árokkal szinte biztos, hogy nem oldható meg.
S mivel a 62-es elkerülőre Dunaújváros felé sokan
a telepen keresztül közlekednek, erre ki kell találni
valami megoldást. A műszaki ellenőrrel gondolkodunk
a kérdésen.
Ugyancsak ebben az évben újítottuk fel a járdákat az
Arany János utcában, a Mező utcában és a Rákóczi utcában, valamint kapubejárókat is építettünk
azon az oldalon.
Az ovi mellett TAO-támogatással ovi-sport műfüves
pályát építettünk, 30% önerőt, kb. 4 millió forintot
kellett ehhez biztosítanunk. A TAO-támogatást a
Hungrana Kft. állta.
Virágosítottunk, parkosítottunk, sőt folyamatban
is van, hiszen a sárosdi elágazásnál nincs még kész,
márciusban folytatjuk a vízrendezéssel és a parkosítással, akkor lesz látható a végeredmény. Addig csak
találgatásra ad okot, de mi már látjuk a képeket, hogy
milyen lesz.
Kerékpártárolókat, pihenőpadokat telepítettünk
több helyre a községben.
Nem kimondottan fejlesztés, de eredményként értékeljük, hogy az elmúlt egy-két évben intézményeink helyzete rendeződött, stabilizálódott.
Most már azt hiszem, elmondhatjuk, hogy minden
intézményünkben szakmailag és más szempontból is
olyan emberek dolgoznak, akik lojálisak, munkájukhoz maximálisan értenek. Én csak a hivatali dolgozók
munkáját látom nap, de rálátásom van az egészségügy, a művelődési ház és az óvoda életére is. Az
egészségügy az egyik legfontosabb szolgáltatásunk,
bár remélem, minél kevesebben kényszerülünk rá,
de sajnos bármelyikünk bármikor rászorulhat. Elégedettek lehetünk, hogy most már jó egy éve állandó háziorvosa van a településünknek Goda László
doktor úr személyében, valamint állandó helyettesítő
fogorvosunk van, sőt hetente kétszer gyerekorvosi
rendelés és heti egyszer nőgyógyászati rendelés
is. Az orvosi rendelőben plusz szolgáltatásként fizikoterápiás kezeléseket biztosítunk annak, akinek a
szakorvos javasolja. A kezeléseket szakképzett as�szisztens garantálja. Aki járt már az orvosi rendelőben,
látta, hogy kicsit megújult a váró, nemcsak színekben,
hanem berendezésben is: tévé, új padok, ingyenes
internet, vízadagoló automata segít abban, hogy a
betegek kényelmesebben érezzék magukat, ha már
várakozni kell. Ami még ennél is fontosabb, hogy több
korosztály számára ingyenes védőoltásokat biztosít az
önkormányzat, a legkisebbek számára a ROTA-vírus
és a bárányhimlő elleni védőoltásra ugyanúgy, mint
a fiatal felnőttek részére a fertőző agyhártyagyulladás
elleni védőoltásra, és a 60 év felettiek tüdőgyulladás
elleni védőoltására. Ezek nem egy-két ezer forintos
védőoltások, valamelyik több tízezer forintot is meghaladja, de úgy gondoljuk, az egészségre, a prevencióra nem szabad sajnálni a pénzt. Pl. az agyhártyagyulladás elleni oltás 30 ezer forintra kerül és kétszer kell

beadni... Az idei évtől újra van rendelés a Vörösmarty
utcai orvosi rendelőben is, hetente egyszer.
Az idei évben vezettük be a születési életkezdési
támogatást, ezzel is nyomatékosítva, hogy fontos
számunkra a család, hogy minél több gyermek szülessen, hogy biztosítsuk az óvoda, az iskola és a hamarosan megépítendő bölcsőde létjogosultságát. A
támogatás 100 ezer Ft gyermekenként.
Nem az önkormányzat intézménye közvetlenül, társulás formájában működtetjük, de a mi településünk
időseit segítik, így támogatjuk a Családsegítő Szolgálatot, akár az épület fenntartási költségeihez való
hozzájárulással, akár pl. kerékpár-vásárlással, ill. a
dolgozók anyagi elismerésével.
Az Általános Iskola szintén nem közvetlenül önkormányzati fenntartású intézmény, de a mi iskolánk, és
a KLIK-től nem sok segítségre számíthat az iskola,
így ha azt akarjuk, hogy gördülékenyen, zökkenőmentesen működjön, bizony nekünk is támogatnunk
kell. Ez lehet akár a fenntartáshoz hozzájárulás, pl. a
nyári meszelést is mi fizettük (a KLIK csak a meszet
állta), de akár a gyerekek hazai vagy külföldi, testvértelepülési táboroztatásához, nyári vagy évközbeni
programjaihoz, kirándulásokhoz, úszásoktatáshoz
való támogatás. Illetve a szolgálati lakások biztosítása, amivel próbáljuk idecsalogatni a pedagógusokat.
Más polgármesterektől tudom, szerencsés helyzetben vagyunk, ha van néhány lakásunk, az átlagosnál
jobb állapotban, ami csábító lehet a pályakezdő vagy
éppen új élethelyzetben lévő pedagógusok számára.
Egy viszonylag friss kérdés, ami az iskolát érinti, talán
3 hete merült fel, és az iskolaigazgató asszonnyal, a
KLIK-kel és a Hungrana Kft. igazgatójával, sőt még
a környező települések polgármestereivel is egyeztettünk ez ügyben... Ez pedig nem közvetlenül érinti
még a szabadegyházi gyerekeket, de akár már februártól érinthette volna. A gyár ugyanis megszüntette
a korábbi formában a buszjáratot, így felmerült, hogy
a sárosdi gyerekek nem tudnak átjárni, ezáltal lettek volna olyan osztályok, ahol a kritikus 14 fő alá
csökkent volna a létszám. Ez alatt ugyanis a KLIK
nem tart fönn önálló osztályokat. Tehát ha 14 alatti
az osztálylétszám, akkor osztályösszevonásokra kerül
sor. Ezt szerettük volna elkerülni, és csak hogy ne a
híresztelésekből tudják meg: a gyárral napokon keresztül egyeztetéseket folytattunk, hogy milyen megoldást találjunk rá. A részleteket nem mondom, csak
a végeredmény a lényeg: a Hungrana Kft. nem cseréli
le kisebbre a buszt, ugyanaz a nagy busz fog járni,
ugyanazon az útvonalon, ugyanolyan gyakorisággal
(hiszen a buszokat - kisbusz, nagybusz - nem fogják
cserélgetni nap közben, beállít egy buszt és azzal
szállítja az utasokat). A különbség, hogy a kisbusz
és a nagybusz közötti különbözetet az önkormányzat
megfizeti a Hungrana Kft-nek. A Hungrana ugyanis
pusztán gazdasági okokból indított volna kisebb buszokat, mivel nagyon lecsökkent a dolgozók létszáma, akik busszal járnak, és van olyan járat, az irodai,
ahol 2 szabadegyházi dolgozó utazik. Ezért tényleg
nem gazdaságos egy nagybuszt fenntartani. Ami még
változás, és ez mindenkinek megnyugtató - talán a
gyerekeknek kevésbé -, hogy a jövőben pedagógus
fogja kísérni ezeken a buszokon a gyerekeket, hogy
kevesebb panasz legyen rájuk a járatokon.
Az idei év kétségtelenül egyik legnagyobb beruházása
a településünkön, bár nem a mi beruházásunk, de
mindenki érezte a saját bőrén is, ha utazott, a 62-es
út ipartelepet elkerülő szakaszának a megépítése. Én erről már nagyon sokszor, több fórumon
beszéltem, itt csak az eredményekről szeretném rö-

viden tájékoztatni a jelenlévőket. A legnagyobb eredménynek tartjuk, hogy megmaradt a vasúti átjáró a
két településrész közötti közlekedés számára. A vasúti
átjárót a MÁV felújította, a vasúti átjáró előtti-utáni szakasz a körforgalomig a Magyar Közúté maradt. Ezért
cserébe viszont átvettük a vasútállomástól a trafóházig terjedő szakaszt. (A varrodától a vasútállomásig
már a miénk.)
A gyár előtti, régi 62-es szakasz az önkormányzaté
lesz, de azzal a feltétellel írtuk alá a megállapodást,
hogy megfelelő műszaki állapotban vesszük át. A
korábbi, 10 évvel korábbi megállapodáshoz képest
jelentős előrelépést sikerült elérnünk, hiszen abban
gyakorlatilag minden a miénk lett volna, ami nem az
új 62-es szakasz, és olyan állapotban vettük volna át,
amilyenben volt. A vasúttól a trafóházig pedig azért
van szükségünk az útra, mert akármilyen fejlesztést
kívánunk megvalósítani, pl. útfelújítás, járdaépítés,
közvilágítás kiépítése, akkor saját hatáskörben egyszerűbb, olcsóbb megvalósítani.
Sajnos számos kérdésben nem sikerült előrelépnünk,
így ígéretük ellenére nem állították helyre a vastaghalompusztai utat, amit ők jelentősen terheltek.
Egy másik, ugyancsak közlekedéssel kapcsolatos
pozitív hír, amit már évek óta szerettünk volna elérni.
2013-tól a Gárdonyi járáshoz tartozunk, és mindig
gondot jelentett a járásközpontban az ügyintézés, főleg a munkanélkülieknek vagy akiknek nincs autójuk.
Így hetente kétszer egy buszjárat-pár közlekedik
Szabadegyháza és Gárdony között. Emellett kértük
a Fejér Megyei Kormányhivatalt, hogy a Gárdonyból
kijáró járási ügyintéző hosszabb ügyfélfogadási időben fogadja az ügyfeleket a hivatal melletti épületben. Ez megtörtént, 2 órát van itt péntekenként az
ügyintéző.
A közösségépítést ugyancsak fontosnak tartjuk,
hiszen egy település akkor él igazán, ha közösségei
léteznek, és nemcsak aludni járnak haza az emberek,
hanem itt töltik szabadidejüket. Támogattuk idén is
az egyesületeket, klubokat, akár közvetetten, akár
közvetlenül, más-más okból. Változatos, gazdag
programot kínál a művelődési ház, bővítik a rendezvénykínálatot. A közintézményeinknél ingyenes
internet lehetőséget biztosítottunk. Intézményeinknél
– az óvoda víztakarékos programját megirigyelve –
ugyancsak víztakarékos szűrőket építettünk be.
Egyre több országos programba, versenybe, mozgalomba kapcsolódunk be, már többedik éve az Európai Mobilitási Hét, Kihívás Napja részesei vagyunk,
a Virágos Magyarország versenyben is visszatérő
versenyzők vagyunk. Idén a Magyar Turisztikai Ügynökség Szabadegyháza település részére a különleges örökzöld-gyűjteményért, a közterületek és
közintézmények megújításáért elismerését fejezte
ki. Idén először indultunk a Legszebb konyhakertek
mozgalomban, ahol már szabadegyházi kertművelő
is bekerült a döntőbe, Erdélyi Sándor és családja,
Vörösmarty utcai lakosok. Gratulálunk! Ezeket a versenyeket jövőre is meghirdetjük.
Kétségtelenül a legnépszerűbb támogatási forma az
energetikai korszerűsítési támogatás, az idén közel
30 millió forintot osztunk ki (ugyanis még érkezett
kérelem, erről az idén döntünk). Az elmúlt 4 évben
75 millió Ft támogatást osztottunk ki ezen a címen.
Elgondolkodhatunk azon, hogy milyen új támogatási
formát vezessünk be, aminek a felhasználása kontrollálható (a nyílászárócsere, tetőcsere, külső hőszigetelés kívülről látható).
A bevételeknél említettem, hogy mindössze 600 ezer Ft
építményadó-bevételünk keletkezett, ugyanis egy
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adózó idén sem fizette ki a rá kiszabott adót, bíróság
előtt van az ügy. Miután a többi adózó által jött össze
ez a 600 ezer Ft, ugyanakkor rengeteg adminisztrációs teherrel jár az esetenként pár ezer forintos
adó, így a képviselő-testület úgy döntött, hogy a jövő
évtől 200 m2 alatti építmények esetén nem kell építményadót fizetni. Nemcsak fizetni, hanem bevallani
sem! Ez vonatkozik a termelő egységekre, a raktározási célra szolgáló és a kereskedelmi létesítményekre
is. Felhívom a figyelmet, hogy a rendelet lehetőséget
ad a jegyzőnek, hogy gyanú vagy bejelentés esetén
ellenőrizze ezt is!
Nagyon aktuális téma a szociális tűzifa, ugyanis a
napokban, ill. ezen a héten kiosztjuk azt, ami eddig
megérkezett. Eddig is osztottunk minden évben 3040 rászoruló családnak 4-5 mázsa fát, akár többször
is, idén azonban változtak a tűzifa pályázat feltételei.
Amíg korábban adóerőképességhez kötötték, és
talán pár tízezer forintot kaptunk volna, idéntől az
adóerőképesség nem számít, csak hogy 5000 fő
alatti település legyünk, és a közfoglalkoztatásban
foglalkoztatottak és az időskorú lakosság aránya alapján számolták ki, hogy mennyi támogatás jár nekünk.
Ez a feltétel adott, így pályáztunk. 99 erdei köbméter
keménylombos tűzifát kaptunk, amit február 15-éig
kell kiosztanunk. A szociális tűzifa kiosztására, az eljárásra rendeletet kellett alkotnunk, az igénylés, elbírálás
és kiosztás feltételeit itt kellett szabályozni. Egy lakcímen élők közül csak egyvalaki kaphat támogatást,
hiába nyújtják be többen, az kapja, aki az ott élők
közül előbb igényli. Tehát egy kapu, egy köbméter fa.
A rendeletben szabályozni kellett, hogy kik azok, akik
alanyi jogon kapnak, ezt a központi ajánlás határozta
meg: aktív korú ellátásban részesülők, közfoglalkoztatottak, nagycsaládosok, időskorúak járadékában,
nyugdíj előtti segélyben részesülők stb., emellett mi
még a 65 évnél idősebb egyedül élő személyeket is
ide soroljuk, valamint akik a szociális rendeletünkben
foglaltaknak megfelelnek (tehát az ő esetükben kell
a jövedelmet vizsgálni, nem elég az életkor vagy az
egyedülálló állapot, vagy ahogy az sem, hogy ők még
soha nem kaptak). Ez a majdnem 100 erdei köbméter fa sokkal több, mint amennyit eddig kiosztottunk,
de mindenkinek sajnos nem jut. Aki még úgy érzi,
hogy megfelelne a feltételeknek, a hivatalban van kérelem nyomtatvány, és mivel még a szállítmány egyharmad része ezután érkezik, lehet kérni… Aki már
kért, nem nyújthat be újabb kérelmet. Mivel pályázati
pénzről van szó, ezt nagyon szigorúan ellenőrzik.
Ez a szociális tűzifa nem ugyanaz, mint az országgyűlési képviselőválasztási kampányban a kormány
által beígért téli rezsicsökkentés, a 12 ezer Ft.
Arról is megérkezett a döntés, emlékeznek rá, hogy
októberig lehetett jelezni a hivatalban az igényt, aki
nem részesült gázra rezsicsökkentésben. 84-en jelezték, mind a 84 személy megkapta. Az állam az
önkormányzatnak fogja eljuttatni ezt az 1 millió 8 ezer
forintnak megfelelő utalványt, és az önkormányzatnak
jövő év december 15-éig kell kiosztania a jogosultaknak. Tehát ezt a fát nem az önkormányzatnak kell
ideszállítania, hanem utalványt kapnak, és a szerződő
TÜZÉP-en lehet beváltani. Miután most a szociális
tűzifaprogramot várjuk, hogy lemenjen, utána térünk
rá erre a téli rezsicsökkentéses utalványra. Nagyjából az érintett kör egybeesik, tehát most nem marad
egyetlen rászoruló sem tűzifa nélkül.
Egyéb néhány fontos infó: idén júliustól emeltük az
önkormányzati lakások lakbérét, amely még így is
elmarad a piaci lakbérektől, csak több éven keresztül
nem módosítottuk az egyébként inkább csak szim4

bolikus díjakat. Néhány alkalommal hathatós felszólításokat küldtünk, akkor érkeztek be hátralékok, és
a jövőben is keményen fellépünk a tartozást felhalmozókkal szemben. Felhívjuk a figyelmet, hogy akik
többszöri kézbesítési kísérlet ellenére sem veszik át a
levelet, kifüggesztéssel fogjuk tájékoztatni arról, hogy
több hónapos hátraléka van. A közösség visszatartó
erejének hatására lehet, hogy visszatér az emlékezete, hogy nem saját lakásában él, és minden hónapban
lakbért kell fizetnie.
A jövő év elején ismét nekikezdünk az iskola energetikai korszerűsítése közbeszerzés előkészítésének, a költségvetési számok aktualizálása most
folyik. Az idei évben kivitelező hiányában elmaradt a
beruházás, reméljük, hogy jövőre legalább egy lesz,
aki vállalja, és aztán nyáron a két hónapban igen intenzív munkavégzés folyik az iskolában.
Az iskolaépületet felújítjuk, korszerűsítjük, de látva
az elmúlt hetek történéseit, felmerült bennünk, hogy
vajon belefogjunk-e az iskolafelújításba. Mert mi lesz,
ha itt lesz egy több mint százmillióból felújított szép
épület és a gyerekeket elviszik máshová, a KLIK pedig alig várja, hogy összevonja az osztályokat, majd
ha már így is kevés osztály lesz, akkor elviszi a felső
tagozatot, majd az alsót is… Tudjuk, hogy szabad
iskolaválasztás van, de mi szülők azt is tudjuk, hogy
egy gyerek ráér még 14-15 éves korában ingázni,
egy általános iskolás gyereknek – főleg a mai veszélyekkel teli világban – jobb, ha a lakóhelyén marad.
Hiszen egy másik iskolában is kell viselkedni, ott is
kell tanulni, és egy másik iskolában ő akkor is idegen
lesz, ha nem azok az osztálytársai, akikkel suli után
vagy hétvégén együtt lógnak, együtt rúgják a bőrt.
Éppen ezért adott aggodalomra az a dolog, amikor a
gyári buszjárat megszűnése kiderült. Éppen ezért kell
az önkormányzat segítsége ahhoz, hogy biztosítsuk a
gyerekek átjutását a szabadegyházi iskolába. Hangsúlyozzuk: az iskola és az önkormányzat soha nem
toborzott más településről gyerekeket, nem indított
buszjáratot, de akik ide járnak, itt kezdték az iskolát,
és csak néhány hónapjuk, évük van a középiskoláig,
most nem küldhetjük el őket…
A másik érv pedig, hogy szülők beszélgetéséből
többször elkaptam, hogy „nem baj, ha nem jönnek a
sárosdiak, mert csak a gond van velük”. Ezt én magam is tudom cáfolni, hogy ahogy a szabadegyházi,
úgy a sárosdi gyerekek között is vannak jó tanuló,
kevésbé jó tanuló, jó sportoló, magatartásproblémákkal küzdő gyerekek. Ez nem származási hely kérdése.
A szomszéd településről is jártak hozzánk az elmúlt
években olyan gyerekek, akik bizonyítottak az életben, neves emberek lettek, pl. filmrendező, sportoló,
művész, vagy – és ez is legalább olyan fontos –
nagyon jó szakember. Sokkal inkább problémásnak
érzem, hogy a szabadegyházi gyerekeket is elviszik
máshová, hiszen ha egy iskolát bezárnak egy faluban,
az a település végét jelenti. Persze ez már összetettebb kérdés, nem a közmeghallgatás témája.
A családi bölcsőde helyett mini bölcsődét fogunk
építeni, remélhetőleg pályázati pénzből. A családi
bölcsőde a kézművesház átalakításával jött volna
létre, de időközben kiírtak egy pályázatot bölcsőde,
mini bölcsőde építésére. Ehhez helyszínt kerestünk,
találtunk, és így megpályázzuk a lehetőséget. Ha
nem nyerünk, akkor is kell építenünk, és ez százmilliós tétel. A tervek elkészítése folyamatban van.
A kézművesház is megmaradhat ezáltal, hiszen úgy
néz ki, néhány éven belül nem üresedik meg olyan
önkormányzati lakás, ami erre a célra megfelelne. A
korábbi bölcsődekialakítási határidőt két évvel meg-

hosszabbították.
Elkészültek a lakótelepi parkoló tervei, az engedélyeztetés folyamatban van. Reméljük, hogy március
elején el tudjuk kezdeni a 26 állásos parkoló megépítését. Ennek a tervezett költsége kb. 23 millió forint.
Ugyancsak márciusban kezdjük a Madách utca
felújítását. Ezzel az utcával nemcsak útszerkezeti
problémák vannak, hanem nagyon keskeny, és a
zsákutcában még az ingatlanokra befordulás sem
mindig megoldható, főleg nagyobb gépjárművel, pl.
ha építőanyagot vagy tüzelőanyagot hoznak. Ennek
a beruházásnak a költsége kb. 44 millió forint lesz.
A posta mellett parkolót tervezünk és majd folyamatában parkosítást. A posta melletti terület megvétele
is folyamatban van. A parkolóépítés és a parkosítás
kb. 14 millió forintot tesz ki.
Remélhetőleg az idén sorra kerül a közvilágítás-korszerűsítés. A 436 db meglévő lámpatest
mellé 76 új lámpatestet szerelünk fel, LED-es fényforrásra. Az E.ON által szerződésben vállalt sorcserét
időszerű lenne elvégezni, így a munkadíjat megspórolhatjuk, mert nem a régi, hanem az új fényforrásokat
szerelnék föl, csak az új lámpatestekkel nő meg a
költség. Még várjuk az E.ON ajánlatát a munka elvégzésére.
Természetesen az útfelújítási munkákat tervszerűen végezzük, az egy évvel ezelőtt műszaki ellenőr
jelenlétében folytatott egyeztetésnek megfelelően.
Persze a tervet folyamatosan aktualizálni kell, fontossági sorrendet kell felállítani és programszerűen
haladni, nem ide-oda belekapva egy-egy munka
elvégzésébe, ezeknek egymásra kell épülniük.
A Madách utca, Hangya köz és a lakótelepi parkoló,
az ipartelepi utcák ugyanúgy benne vannak ebben,
mint a varrodától a trafóházig, a régi 62-esig terjedő
út. Az összegekből látszik, hogy egy év alatt nem tudunk, nem is lehet mindent megvalósítani, nem lehet
az egész falut egyszerre feltúrni, és erre kivitelezői
kapacitás se lenne. Másrészt tartalékolni is kell…
Jövőre indul a Magyar Falu program, amiben útfelújításra is lehet pályázni. Pályázunk, és ha nyerünk,
akkor természetesen a támogatásból megvalósuló
beruházásokat előre vesszük.
A jövő évben továbbra is biztosítjuk az eddig nyújtott
támogatásokat, szinte minden közösség, minden korosztály számára, legyen az babaúszás,
óvodások, iskolások támogatása vagy a középiskolások, főiskolások tanulmányi ösztöndíja, az idősek
karácsonyi csomagja, egyesületek, civil szervezetek,
egyházak támogatása.
Új támogatási formaként szeretnénk bevezetni a
szakképzettség megszerzésének támogatását.
Méltányoljuk, hogy egyre többen szeretnének diplomát szerezni, ám saját bőrünkön érezzük, hogy kevés a szakember, a jó szakember még ritkább, ezért
szeretnénk szorgalmazni a fiatalokat, hogy tanuljanak
szakmát, különösen azokat a szolgáltatásokat szeretnénk életben tartani, amelyek településünkön is
kihalófélben vannak. Nem kell ahhoz házat építeni,
hogy valaki érezze, nehéz egy jó szakmunkást találni.
Ennek a rendeletnek a kidolgozása a következő hetek
feladata.
Emlékeztetem a jelenlévőket, hogy nagyon sok mindent beterveztünk jövő évre, de – mint ahogy említettem – az élet felülírhatja a számításainkat. Lehetnek
újabb észrevételek, problémás területek, ahol be kell
avatkozni, ahol fel kell újítani, és át kell csoportosítani
a forrásokat. Várjuk az Önök javaslatait, még ha a
korábbi közmeghallgatásokból tudjuk is, hogy mik az

igények, elvárások, javaslatok. Idővel minden sorra
kerül!
Emlékeztetek mindenkit, hogy azért egy közel 300
millió forintos szolidaritási hozzájárulással terhelt
önkormányzat vagyunk, és hogy nemcsak jövő októberig kell terveznünk, hanem 2020 márciusig, a
következő adóbevétel beérkezéséig, ezt a 300 millió
forintos lekötött betétet szinte tolnunk kell magunk
előtt… Nem költhetjük el az összes pénzt őszig, még
ha választások is jönnek, mert utána még fél évig miből élünk? És láthatták, hogy legalább 60-70 millió Ft
szükséges egy hónapra, ha csak az alapkiadásokat
számoljuk a szolidaritási hozzájárulással.
A végén még megemlíteném, hogy az utolsó testületi
ülésen felmerült a képviselői fogadóórák tartásának
lehetősége. Erre a képviselőnek – testületi döntés
nélkül is – joga van, sőt kötelessége. Szabó Veronika
képviselő asszony kezdte a sort, bár személyesen
senki nem jelent meg, de emailben érkeztek hozzá
jelzések, így azt továbbította nekem, mivel döntési
jogköre csak a képviselő-testületnek, ill. a polgármesternek van.
Felmerült, hogy nem lehetne-e csökkenteni az égetési napok számát? Jelenleg ugye 3 nap, hétfőn,
szerdán, pénteken 8-18 óráig lehet(ne) égetni, bár
sokan még ezt sem tartják be. Ha ilyen merül föl,
a katasztrófavédelemnek kell jelezni, és ha nem a
rendeletben megjelölt napokon történik az égetés,
akkor akár 300 ezer forint bírsággal sújthatják az
illetőt. Az égetési napok számát – még a szervezett,
rendszeres zöldhulladék-gyűjtés ellenére sem – javaslom csökkenteni, mire megszokják az emberek a
három napot, most lecsökkentenénk? Az egy napot
kevésnek találom, hiszen ha pont azon az egy napon
nem megfelelőek az időjárási körülmények, akkor ez
is problémát jelentene. Nem is mindenki ér rá azon
a napon. Már az is eredmény, hogy hétvégén nem
lehet égetni.
Egy másik észrevétel volt a Dózsa György utcai útés járdafelújítások. Jelenleg nem tervezzük, sorban
haladunk az utcákban, a frekventáltabb helyekről kifelé. A Széchenyi utcát és környékét is felmértük a műszaki ellenőrrel, ez is szerepel a távolabbi tervekben.
Kerékpártárolót kértek a telepről biciklivel érkezők a
telepi bejáróhoz. Sajnos ez elég sokára érkezett meg,
de már kihelyeztük a telepi bejáróhoz.
A csirketeleppel kapcsolatos probléma a tavalyi
közmeghallgatáson külön napirendként szerepelt. A
kezdeti, biztató eredményeket követően most ott tartunk, hogy az önkormányzat képviselőit nem engedik
be a helyszíni ellenőrzésekre, arra hivatkozva, hogy
nem vagyunk ügyfél az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásban. Kértük a jegyzőkönyveket,
hogy legalább abba tekinthessünk be. Ez a mai napig
nem érkezett meg, és félő, ha nem vagyunk ügyfél,
ebbe sem tekinthetünk be. Marad egyetlen megoldás: ha bármi probléma van, jelzünk, és a következő
engedélyezési eljáráskor szakhatóságént keményebb
fellépés, és elutasító szakvélemény megfogalmazása.
Jelzem, hogy az interneten megtalálható bejelentési
honlapra én is jeleztem, nem is egyszer, de a mai
napig nem kaptam visszajelzést. Bízom benne, hogy a
probléma megoldásáig már kevesebb időt kell várni,
mint amióta a probléma fennáll… annak már kb. 10
éve.
A vízfolyással kapcsolatos probléma volt még, amit
itt meg kell említeni. A Vízi Társulat a közmunkásaival
rendszeresen végez munkálatokat a szakaszon, az
idei évben tűzoltó jellegű munkát végzett, amikor a
környező kerteket elöntötte a víz. Az tény, hogy ez a

legmélyebben fekvő rész a településen, és a település két vége között mindössze néhány centiméter a
szintkülönbség, emiatt kivédhetetlen, hogy néha ne
álljon meg a víz a kanálisban.
Óvoda
A mai napon kaptam kézhez három szülő levelét,
az óvoda egyik kiscsoportos óvónénijének próbaidő
alatti elbocsátásával kapcsolatban. A több oldalas levél többsége feltételezés, téves információkon alapul
vagy személyiségi jogot sért, illetve az óvodavezető
hatáskörébe tartozik, ezért a levelet a képviselő-testület következő zárt ülésén részletesen ismertetni fogom. A közmeghallgatásnak sem most, sem máskor
nem lehet tárgya az óvodavezetővel szembeni kifogás
elbírálása, nem tarthatunk népszavazást arról, hogy
az óvodavezető hogyan végzi a munkáját. A képviselőket választja a lakosság – így a szülők is -, a
képviselő-testület pedig kinevezi az óvodavezetőt. A
levélben azonban van néhány olyan észrevétel, amire
itt a közmeghallgatáson reagálnom kell, mivel polgármesterként, illetve mint családanyát szólítanak meg.
A november 19-ei szülői értekezletre valóban nem
tudtam elmenni, írásban jeleztem az álláspontomat,
ugyanis egy másik ügy miatt fontossági sorrendet
kellett felállítanom, nem tudtam két helyen lenni
egyszerre. Akkor még nem közölhettem, hogy mi
volt távolmaradásom oka - egyébként sem hiszem,
hogy az éppen aktuális tárgyalásaimról és időbeosztásomról bárkinek is elszámolással tartoznék -, de
miután most már a bizonytalan helyzet megoldódott,
nyugodtan közölhetem, hogy az iskolás gyerekek
szállítása körül kialakult anomália volt aznap a téma,
és több illetékessel (Hungrana Kft., iskolaigazgató,
KLIK, sőt több környékbeli településvezető) hosszas
telefonbeszélgetéseket folytattam, egészen pontosan
16 óra 30 percig. Bár ez sem tartozik a szülőkre, de
hazafelé gyalogolva találkoztam az egyik szülővel, ő
el tudná oszlatni azt a félreinformáltságot, hogy éppen
aznap délután hol jártam. De nincs jelentősége, hiszen
hangsúlyozom, ez nem tartozik senki másra, talán
csak a családomra, hogy mikor érek haza.
„Nemcsak nekünk, de felsőbb hivataloknál is
feltűnt, hogy az elmúlt években jönnek-mennek az óvónők a szabadegyházai óvodában. A
korábbi években ez nem volt jellemző.” Ki kell
ábrándítanom, ez sajnos nemcsak szabadegyházi
jelenség, ha élnek más településen ismerősök, vagy
ha csak a híradásokat nézik, láthatják, hogy nemcsak
az óvodákban, az iskolákban is hatalmas a pedagógushiány. Annak, hogy jönnek-mennek az óvónők,
számos oka lehet. Szabadegyházán is tapasztalható,
hogy akik 20-30-40 évvel ezelőtt egy munkahelyen
kezdtek dolgozni, egyszerre öregednek meg, mennek nyugdíjba, jó esetben megérik a nyugdíjas kort,
és nem leszázalékolással távoznak. Vagy életszerű,
hogy a fiatal óvónők gyerekeket szülnek (remélhetőleg nem egyet, nem kettőt), vagy egyszerűen másik
pályát választanak maguknak, ez is gyakori. Ugyancsak személyiségi okokból nem sorolhatom fel, hogy
az elmúlt négy évben ki milyen okból távozott. Azt is
beláthatják, főleg akiknek van munkahelyük, hogy ha
nem tetszik a vezető személye, nem biztos, hogy a
főnök fog felmondani, mert megunja a hangulatkeltést, a provokációt – még ha erre Szabadegyházán is
voltak kísérletek. A felsőbb hivatalokra történő utalás
pedig azért is ködösítés, mert ha valóban lett volna
ilyen jelzés, nem feltétlenül a szülőkkel osztják meg,
hanem az óvodavezetőnek, illetve a fenntartónak, az
önkormányzatnak jeleztek volna. Pláne Szabadegyházán nem hagynák ki a lehetőséget, hogy ha valami

nincs rendben, ne jeleznék.
A másik mondat, ami számomra érthetetlen és látszik, hogy téves információkon alapul: „Felmerül
a kérdés részünkről, hogy akár Polgármester
asszony, mint az óvodavezető felett a munkáltatói jogokat gyakorló választott tisztviselő,
vagy akár Szabadegyháza képviselő-testülete
eddig miért nem vonta be a SZMK-eket az
óvodavezetői pályázat elbírálásakor?” A tisztánlátás és a pontosítás kedvéért néhány dátumot
szeretnék pontosítani: 2014-ben az önkormányzati
választások október 12-én voltak, én akkortól vagyok
a szabadegyházi választópolgárok bizalmából polgármester. Tájékozódtak Önök, hogy Lászlóné Jóvári Lia
mikortól tölti be az óvodavezető tisztséget? Elárulom:
2014. október 1-jétől, előtte zárt ülésen döntött az
akkori képviselő-testület az óvodavezető személyéről.
Természetesen attól függetlenül, hogy nem az én
polgármesterségem idején lett kinevezve az óvodavezető, maximálisan elfogadom és támogatom az
óvodavezetőt tisztségében, és továbbra is fenntartom,
amit írtam, hogy vele szemben az elmúlt 4-4,5 évben
semmiféle negatív megnyilvánulás nem volt. Lehet,
hogy azért, mert volt más intézmény – egészségügy,
hivatal, művelődési ház -, ahol hangulatot lehetett
kelteni, provokálni lehetett, de ez a véleményemen
nem változtat.
Az utolsó mondat, amire – mint megszólított – reagálnék, hogy „bízunk abban, hogy mint családos
anya bizonyára Ön is átérzi annak a súlyát, hogy
a felmerült közérdekű problémáról beszélnünk
kell a nyilvánosság előtt, és mielőbbi megoldást kell találnunk a kialakult problémákra.”
Egyetértek: a problémát meg kell oldanunk, de nem
Önöknek szülőknek, hanem az óvodavezetőnek és
a fenntartónak. Családos anyaként is megszólítottak,
bár nekem polgármesterként kell döntenem és nem
családanya szerepében. Ettől függetlenül mindkét
szerepben úgy ítélem meg, mivel két gyerekem is
járt az óvodába, hogy valóban az elmúlt évtizedekben
soha nem volt ilyen helyzet az óvodában. Soha nem
szóltunk bele szülőként az óvoda belső működésébe,
pedig az én egyik gyerekemnek is 7 vagy 8 óvónője
volt az alatt a pár év alatt… és semmiféle lelki törést nem okozott neki. És mivel több mint húsz éve
az önkormányzatnál dolgozom, azt is tudom, hogy
soha egyetlen szülő sem jött panaszra a hivatalba az
óvodavezetővel kapcsolatban. Az akkori polgármester
is úgy gondolta, az óvoda az óvodavezetőre tartozik,
és akkor jó, ha nem kell beavatkozni… Ha gond
van, majd megoldják a falakon belül. Ahogy szokták
mondani: ahogy kötözködnek, úgy oldozkodnak. Akkor van gond, ha nem marad a falakon belül a dolog,
hanem rés van a pajzson és kiszivárognak az infók.
Akkor ugyancsak az óvodavezetőnek kell megtennie
a szükséges belső intézkedéseket.
Ennyi, amit a levél tartalmával kapcsolatban itt nyilvánosan el lehet mondani, és jelzem, hogy nagy
nyilvánosság előtt óvatosan kezeljék a témát, hogy
belekeveredjenek olyan személyiségi jogi kérdésekbe, aminek következménye lehet. Nem részemről,
hanem főleg olyan személlyel szemben, aki nincs
itt és nem tud védekezni. Megjegyzem: nem is kell,
hogy itt legyen, mert nem az óvodavezető és tevékenysége a napirend.
Kérem a szülőket, hogy keressék ezután is az
Óvodavezető asszonyt bizalommal a problémáikkal, mert ami eddig, az ő hivatalba lépése óta
igényként merült fel, sőt ami korábban is, az mind
teljesítve lett. Így például, a teljesség igénye nélkül:
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1. Az óvodai nyitva tartás 2014 előtt több közmeghallgatás témája volt, hogy korábban csak 7
órától 16 óráig volt nyitva. Ezt már a hivatalvezetővel
folytatott első megbeszélésen is érzékeltük, de mivel alapító okiratot kellett módosítani, és ez időbe
telt, emiatt 2015. szeptember 1-jétől úgy módosult,
hogy 6 órától 17 óráig van nyitva az óvoda. Az iskolai
szünetekben (pl. őszi szünet, tavaszi szünet) igény
szerint ügyeletet tart az óvoda. Sőt azokon a szombati
napokon is, amikor munkanap-áthelyezés miatt dolgozni kell, és ha csak két gyerek miatt is kell kinyitni
és féltucatnyi dolgozónak bejönni. A nyári szünetben
csak augusztus második hetétől van zárva az óvoda,
a korábbi július közepi záráshoz képest.
2. Az óvodavezető bevonja a szülőket az óvodai
életbe: nemcsak az anyák napja és az évzáró, hanem a karácsony is nyitott. A gyereknapból is aktívan
kiveszik a szülők a részüket.
3. Szülős kirándulásokat szerveznek.
4. A dolgozó szülők 2,5 éves gyerekei egész évben felvételt nyernek, természetesen hely függvényében. De eddig minden megoldottak, ha azonnal nem
volt rá mód, kicsit várni kellett… Elárulom, fenntartói
engedéllyel létszám felett is felveszünk gyerekeket.
5. A személyi változásokba pedig nem mindenki
lát bele, éppen ezért nem is kell összeesküvés-elméleteket gyártani, „furcsaságokat” feltételezni. Ez az
óvodavezető mint munkáltató hatásköre, ezt a szülők
által becsatolt felügyeleti levél is kiemeli, kétszer is.
6. Az óvodát érintő konkrét panaszt, problémát elsősorban az óvodavezetőnek vagy távolléte esetén a
helyettesének kell jelezni, akár írásban.
7. Ha pedig óvodavezető asszonnyal szemben
szakmai vagy hivatali gondokat észlelnek, azt a
fenntartó felé írásban lehet jelezni, de konkrét, egyértelmű problémát tud a fenntartó elbírálni, általánosságokat nem. Ebben az esetben a képviselő-testület
zárt ülésen dönt a kérdésben.
Megjegyzem még egyszer, az elmúlt több mint négy
évben egyetlenegyszer sem érkezett megkeresés az
óvodavezetővel kapcsolatban a fenntartóhoz. Illetve egy-két esetben kérdezték meg tőlem (azt sem
írásban, hanem az utcán vagy más intézményben),
hogy mikor lesz óvodavezető-választás, mert van
ismerősük, aki szeretne pályázni. Megjegyzem: csak
azért, mert valakinek most van ismerőse, aki erre a
helyre pályázik, nem fogjuk elküldeni – koholt vádak alapján főleg nem – a jelenlegi óvodavezetőt.
Aki –hangsúlyozom – a fenntartó véleménye szerint
a törvényes kereteket betartva, korrekt módon, a
gyerekek érdekeit szem előtt tartva végzi munkáját.
Egy külön diát szenteltem a Hungrana Kft-nek, ugyanis nekem szegezték a kérdést, hogy mi a helyzet a
Hungranával. Mivel a képviselőjük nincs itt, csak a mi
oldalunkról tudom megítélni a helyzetet. Az önkormányzat és a cég között egyébként normális, korrekt
a kapcsolat. Az önkormányzat nevét adta közérdekű
beruházással a vízbázisfejlesztéshez, ami a gyár bővítését, kapacitásnövelését szolgálja. Az óvodában az
Ovi-Sport műfüves pályához TAO-támogatást adtak,
és víztakarékossági programjukat is finanszírozták.
A bejáró iskolás gyerekek vonatkozásában pedig
a gyári buszt továbbra is biztosítják, a költségekhez
Szabadegyháza Község Önkormányzata hozzájárul,
úgymond a különbözetet fizetjük a gyárnak elengedő
kisbusz és a nagybusz között. Ez kb. 500 ezer Ft-ot
jelent havonta.
Az eddigi tájékoztató után várjuk az Önök észrevételeit, javaslatait, mi az, ami égető, fontos dolog, amit a
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jövő évi költségvetés tervezésénél figyelembe kellene
vennünk.
Természetesen vannak olyan kiadások, amelyek
betervezése nem lehet kérdéses, mivel kötelező
feladatokról van szó, illetve törvényben előírt kötelezettségeket kell teljesítenünk, vagy hosszú távú
kötelezettségvállalásról van szó.
Mindenképpen ki kell emelnünk, hogy sem tavaly,
sem idén nem kellett finanszírozási hitelt fölvennünk
és hiteltartozásunk sincs. Ellenben jelentős összegű
megtakarítással rendelkezünk, a tartósan lekötött
betétek pl. az idei évben legalább 14 millió forintot
fognak kamatozni.
A szolidaritási hozzájárulás összegét látva erre a megtakarításra szükség is van, még ha fáj is a szívünk,
hogy majdnem annyi összeget visznek el tőlünk,
mint amennyit tavaly út- és járdaépítésre, felújításra költöttünk. Sajnos ezt a többletet még az idei évi
többlet-iparűzésiadó befizetés sem fedezi, főleg hogy
jövőre ott is kevesebb összeggel kalkulálhatunk.
A településszépítésen kívül nagyon fontos a közösségek építése, fejlesztése, hiszen összetartó közösség nélkül egy település nem fejlődik. Elmondhatjuk, hogy az önkormányzatnál és intézményeinkben
kialakult egy olyan összetartó, a településvezetéssel
lojális, az első szóra megmozduló csapat, akikkel lehet együtt dolgozni... És akikre számíthatok, azok rám
is számíthatnak.
Az önkormányzat a jövőben is támogatja az összes
olyan kezdeményezést, amely az emberek összetartására, összefogására épít. Külön ki kell emelnem,
hogy nagyon örülök az olyan javaslatoknak, ötleteknek, aminek megvalósításában nemcsak az önkormányzat anyagi és technikai segítségére számítanak,
hanem a civilek, magánszemélyek, egyházak és vállalkozások ajánlják fel segítségüket egy-egy program
megvalósításánál, akár dekorációról, akár jótékonysági megmozdulásról van szó.
A megvalósított fejlesztéseknél folyamatosan
biztosítottuk a pénzügyi finanszírozhatóságot.
Az önkormányzat elmúlt évi költségvetésének végrehajtását áttekintve elmondhatjuk, hogy alapvető
feladatainkat teljesítettük, a vállalt fejlesztéseket megvalósítottuk, kötelezettségeinknek
stabil pénzügyi háttér mellett eleget tettünk. Az
intézmények folyamatos működését, a kötelező
feladatok ellátását biztosítottuk.
Az önkormányzat saját bevétele és sajátos költségvetési szerkezeti összetételének hatásaként kiegyensúlyozott, stabil költségvetéssel tudunk tervezni.
Továbbra is alkalmazzuk az eddigi tervezési gyakorlatot: a bevételeket óvatosan tervezzük (amennyi
biztosan bejön), a kiadásoknál magasabb összeggel
számolunk (amennyinél biztosan nem lesz több).
A település folyamatos működését biztosító kötelező
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények területén átszervezésre nem kerül sor. A lakosságot érintő
támogatási formákat a jövőben is biztosítjuk.
Természetesen a beruházások megvalósításának ütemét hozzá kell igazítani a bevételek üteméhez, mivel
a folyamatos finanszírozást biztosítani kell, lehetőleg
átmeneti finanszírozási hitel felvétele nélkül.
Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének biztosítani kell:
- a kötelező önkormányzati feladatok ellátását,
- az intézmények és közszolgáltatások folyamatos
működését,

- a vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítését,
- a gazdálkodás pénzügyi fedezetének és egyensúlyának megteremtését.
Köszönöm a figyelmet, most várjuk kérdéseiket,
hozzászólásaikat. A szervezeti és működési szabályzatunk alapján az itt feltett kérdésekre, észrevételekre helyben vagy 30 napon belül írásban kell választ
adnunk.
Kérdések, hozzászólások:
Tóth János Szabadság téri lakos kérdezte, hogy
a Szabadság téren, a faluközpontban tervezik-e a
járdák, kapubejárók felújítását. A polgármester válaszában elmondta, hogy a műszaki ellenőrrel többször
körbejárták a települést, így a központi részen lévő
járdák, kapubejárók felújítását is felmérték. Ismerik a
helyzetet, mint ahogy az óvoda és az üzletház környékén a parkolási problémákat is. Tervezzük egy új
községközpont kialakítását, ám az idei évben erre
valószínűleg nem kerül sor, mivel alapos tervezőmunkát igényel, többek között földkábeles világításban is
gondolkodnak. A kapubejárók építése nem az önkormányzat kötelessége, hanem az 1988. évi I. törvény
alapján annak a kötelessége, akinek a közlekedés az
érdekét szolgálja. Én türelmet kérek sok utcánk van,
elég szép nagy a településünk, előbb-utóbb reméljük, hogy minden utca sorra kerül. Sajnos arra sem
anyagi, sem fizikai kapacitásunk nincs, hogy minden
utcát felújítsunk, de reméljük, hogy a Szabadság tér
is sorra kerül hamarosan.
Pleszkó Veronika Hangya közi lakos a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban vetette föl, hogy mit
tehet a település, tiltakozzanak, beadványt írjanak? A
lakosok biztos odaállnának az önkormányzat mellé.
A polgármester válaszában elmondta, hogy a környékünkön több hasonló helyzetben lévő település
van - Rácalmás, Paks, Százhalombatta -, egyelőre
mindenki a budaörsi per eredményét várja, ami precedens értékű ítélet lesz.
Pleszkó Veronika a Hangya közi járda, illetve árok
állapotára kérdezett még rá. Az út megsüllyedt, sok
helyen megáll a víz. A polgármester ugyancsak azt
válaszolta, mint Tóth Jánosnak, hogy előbb-utóbb
minden felújítandó utca sorra kerül. Valószínű, hogy
a Fő utcával és a Mátyás király utcával egy projekt
keretében kerül sor a vízelvezetési problémák megoldására.
Benedek Kálmán István utcai lakos a régi piactéren lévő üveggyűjtő konténerrel kapcsolatban szólt.
Egyrészt rossz helyen van, javasolja, hogy a trafóhoz
tetesse félre az önkormányzat. Másrészt nem mindig
teszik bele a konténerbe az üvegeket, hanem mellédobálják... A polgármester megköszönte a jelzést,
ígéretet tett arra, hogy a közszolgáltatónak jelzik a
problémát. Az is igaz, hogy hiába van üveggyűjtő konténer, kell egy bizonyos kultúra a lakosok részéről,
hogy hogyan használják azt.
Sági Gábor Hangya közi lakos örömét fejezte ki,
hogy szépül a településünk, remélhetőleg a posta
melletti parkosítás is mihamarabb elkészül. Amikor
idegenek jönnek hozzánk a faluba, gyakran mondják,
hogy ilyen rendezett, tiszta települést ritkán látnak. De
a faluban még mindig vannak rendetlen ingatlantulajdonosok, akiknek a háza előtt nem lehet elmenni a
járdán, mert a bokrok, ágak kilógnak a közterületre.
Ha a képviselők gyalog is mennének a járdán, tapasztalnák... Ugyancsak problémásnak tartja, hogy
a temető állapotáról nem lehet jókat elmondani.
Derékig érő gazban, sárban lehet járni. A november
11-ei ünnepség előtt is ők takarították ki. Felvetette

még a faluház vagy tájház kérdését, szinte minden
környező településen van ilyen, nálunk még nincs.
Javasolja a képviselőknek egy tájháznak a vásárlását
vagy építését. A faluban elindult egy közösségépítés,
amikor azt mondták, hogy ebben a faluban sok minden megtörtént, csak közösséget nem tudtak építeni.
Úgy gondolja, egy tájház az utolsó pillanat, amikor
össze lehetne gyűjteni a falunk eltűnő értékeit.
A polgármester válaszában elmondta, hogy az árokkal, a járdával kapcsolatosan ugyanaz a helyzet, mint
a kapubejárókkal, ez az ingatlantulajdonos feladata.
A legtöbb ingatlantulajdonos rendben is tartja, olyan
soha nem lesz, hogy mindenki mindent rendben
tart. Ez utópisztikus állapot lenne. Amikor tapasztalja a település vezetése - bár ehhez nem feltétlenül
kell gyalog járni -, hogy ilyen probléma merül fel,
a jegyző felszólítást küld az ingatlantulajdonosoknak.
Több-kevesebb eredménnyel célba is ér a felszólítás.
Ettől függetlenül a kevés közmunkásunk a közterületeinken is próbálnak rendet tartani, bár sokkal kevesebben vannak, mint néhány éve, már nincsenek
egy tucatnyian, és az önkormányzat intézmények környékét is rendben kell tartaniuk. A temetők is hozzánk
tartoznak, mindenszentekre is rendbe tették, az pedig
nem várható el, hogy csak a temetőt takarítsák, így
előfordul, hogy akár egy szélvihar után meg se látszik,
hogy összesöpörték a síremlékek környékét.
A tájházzal kapcsolatban várjuk meg a 2019-es önkormányzati választásokat, hogy milyen változások
várhatók központi szinten. Sőt még 2019 után is
érdemes elgondolkodni rajta, hogy érdemes-e ebbe
belevágni, erre költeni, főleg új tájházat építeni (régi,
erre a célra alkalmas épület nincs), vagy a meglévő
intézményeink megfelelő színvonalú fenntartásáról
kell gondoskodnunk. Van feladat és kiadás bőven
enélkül is. Köszöni az észrevételeket.
Szabó Gábor Kossuth utcai lakos azt kérdezte,
hogy a jelenlegi játszótérrel van-e valami terve az önkormányzatnak. Rossz állapotban vannak a játékok.
Javasolta, hogy a beültetett bokrok helyett magas, árnyat adó fákat lehetne ültetni. A polgármester megköszönte a javaslatot. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy
folyamatban van egy játszótéri pályázat, a Mezőföldi
Leader programban, a két játszótér felújítására 10
millió Ft-ra pályázott az önkormányzat. A vandalizmus
visszaszorítására terveznek kamerákat beszerezni.
A közmeghallgatáson más kérdés nem merült fel. A
polgármester megköszönte az aktív részvételt.
A közmeghallgatást követő héten megtartotta az
idei évi utolsó testületi ülését a képviselő-testület.
A napirendi pontok között szerepelt dr. Goda László
háziorvos tájékoztatója az elmúlt időszakban végzett
tevékenységéről. A tájékoztatót teljes terjedelmében
itt közöljük.
„Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Testületi Tagok!
2017. szeptember 1-je óta látok el helyettesítői
feladatokat Szabadegyházán, ezt követően 2017.
december 1-jétől vállalkozás formájában főállásban háziorvosként dolgozom a községben. Az eddigi
bő egy évet szeretném pár mondatban összefoglalni
a jelenlévőknek.
Az elmúlt időben nagyobb fejlesztéseken esett át a
háziorvosi rendelő. Az egyik változás a háziorvosi ellátásban, hogy a vállalkozásom (Prima Sanitas Kft.)
szerződött a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelővel, az
OEP jogutódjával, a háziorvosi feladatok ellátására.
Ennek megszervezése zökkenőmentesen lezajlott. Ez
annyit jelentett a gyakorlatban, hogy Czigány Lázár

Zoltánné a Prima Sanitas Kft. alkalmazásába
került, mint főállású ápoló. Szabóné Siba Vanda
6 órában segíti a munkánkat a mindennapi adminisztrációban, az önkormányzat alkalmazottjaként.
Vanda az adminisztrációs munka mellett 2 órában
fizikoterápiás tevékenységeket is végez a rendelőben. A korábbi évekhez hasonlóan megmaradt
a vérvétel lehetősége is Szabadegyházán, melyet
az asszisztensek együtt végeznek, kéthetente keddenként, az önkormányzat jóvoltából. Ez nem kötelező feladat, inkább kényelmi szolgáltatás, azonban a
továbbiakban is fontosnak tartom a megmaradását,
mivel sok idős beteg nem tudja máshogy megoldani a vérvételt. Anikó a nehezen mozgó betegeket a
házuknál is felkeresi, hogy vért vegyen tőlük, amen�nyiben nem tudnak a rendelőbe bejutni.
Az év elején megújult a váróterem, új padok, televízió, ví automata, ingyen wifi, illetve virágok kerültek
a rendelőbe és tisztasági festés is történt. A rendelő
informatikai parkja is jelentős fejlesztést kapott
az önkormányzatnak köszönhetően, mivel 2017. november 1-je óta minden NEAK (OEP) által finanszírozott ellátónak csatlakoznia kellett az EESZT-hez,
és ezt a régi számítógépek nem tudták teljesíteni. A
jelenlegi rendszer képes valós időben nyomon követni betegeink ellátását a szakrendeléseken. Láthatjuk
a receptek kiváltását, illetve ha más orvos hasonló
gyógyszerrel látta el betegünket, csökkentve ezzel a
felesleges vizsgálatkérést, illetve gyógyszerek túladagolásának veszélyét. Ki kell emelni, hogy bár a rendszer képes ezen információk tárolására, a hozzáférés
szigorú szabályokhoz és több lépcsős belépéshez kötött, így az adatok továbbra is biztonságban vannak.
Jelen rendszer használatához nemcsak a gépeket,
hanem az informatikai programot is korszerűsíteni
kellett, melyet cégem finanszírozott és folyamatosan
fejleszti azt.
Az ellátáshoz szükséges alapfelszerelés biztosítása
az önkormányzat hatáskörébe tartozik, így korszerű EKG-val, felszerelt sürgősségi táskával, illetve
defibrillátorral egészültek ki az eszközeink. Ezek
már többször életeket mentettek az elmúlt egy évben.
Az eszköz fejlesztéseken túl az önkormányzattal
összedolgozva sikerült eddig már két sikeres oltási
kampányt lebonyolítani. 2017, illetve 2018 novemberében is a 60 év felettieknek az önkormányzat ingyenesen biztosította a pneumococcus oltást,
melynek darabja közel 16.000 Ft. Eddig több mint
140 oltást adtunk, ami azt jelenti, hogy a falu lakosai
közel 2.300.000 Ft értékben részesültek ingyenesen
oltóanyagban. Ezen felül az agyhártyagyulladás elleni
oltás is ingyenesen elérhetővé vált, melynek lebonyolítását és megszervezését Nochta Tamásné intézi.
Minden kedden 1 órát a gyári rendelőben dolgozunk, mely során folyamatosan bővül a betegforgalom. Minden péntek reggel iskolaorvosi feladatokat
is ellátok, mely során a gyerekek oltását és szűrését
végezzük, és baleset, illetve betegség esetén elérhetőek vagyunk mind az iskola, mind az óvoda részére.
Szerdai napokon tartjuk a tanácsadásainkat mind
kismamák, illetve újszülöttek részére, akiket ekkor oltunk, státuszolunk. A délutáni rendelésünk hétfőn
van, melyet meghosszabbítottunk 17:00-ig a testület
kérésére, hogy a munkából hazaérkezők is el tudjanak jönni a rendelésre. A rendelői ellátást folyamatosan bővítjük, és 2018 novemberétől a praxisunkban
bejelentett amatőr sportolók részére sportorvosi
vizsgálatokat is végzünk és alkalmassági igazolást,
illetve versenyengedélyt állítunk ki számukra.
Háziorvosként minden nap elérhető vagyok sürgős

szükség esetén 8 órán keresztül reggel nyolctól
délután négyig. Ezt követően az ügyelet látja el a
készenlétet, melyre sajnos az utóbbi időben egyre
több panasz érkezik, mivel nem jönnek ki a hívásokra, és van, hogy a telefont se veszik fel. Tekintve, hogy Szabadegyháza nem kevés pénzt áldoz
az ügyelet fenntartására, joggal élhetne panasszal,
hogy az ügyelet nem látja el megfelelően a dolgát. Az
ANTSZ-szel, a NEAK-kal, illetve az önkormányzattal
kötött szerződésem értelmében vállalkozásomnak
ügyeleti kötelezettsége nincs. Az ügyeletet egy külsős
cég biztosítja, és az ő dolguk megteremteni a törvény
által előírt szakmai minimum feltétételeket, melybe az
orvos ellátás is bele tartozik.
A közeljövőben a rendelő átalakítását tervezzük.
Egy átláthatóbb adminisztrációs rendszer kialakításán
dolgozunk, mely magában foglalja a digitalizációra
való átállást. Az elavult kartonrendszert mára felváltotta az informatika és a gyors adatközlés. Tavasszal
a bútorok cseréjét tervezzük, mivel az elmúlt 20
évben nem volt korszerűsítve a rendelő felszerelése. Az egészségügyi dokumentumokat a gyári
rendelőbe helyeznénk át, mivel ott rendelkezésre
áll megfelelő hely számukra és törvényi kötelezettségünk megőrizni és tárolni 50 évig az egészségügyi
dokumentumokat. A felszabadult hely lehetővé teszi
a rendelő újragondolását, és külön orvosi szobát
tudnánk kialakítani a nagyobb tér kettéválasztásával. Így rendelkezésre állna egy előkészítő és egyben
elkülönítő rész is, és emellett párhuzamosan mehetne az orvosi betegellátás, biztosítva a beteg-orvos
közötti négyszemközti párbeszédet, amelyre ebben a pillanatban korlátozott lehetőségeink vannak a
közös munkahelyiség miatt. A kialakításhoz egy fal
felhúzása, illetve hangszigetelt ajtó beszerelése lenne
szükséges. Az ÁNTSZ-szel felvettem a kapcsolatot, és
állásfoglalásuk szerint a belsőépítészeti kialakítás nem
engedélyhez kötött, mindössze a vizesblokk-cserét
követően szükséges vízminőség-ellenőrzés. Az átalakítás 1-2 hetet venne igénybe, mely során a
gyári rendelőben lehetne rendelést tartani, esetleg
receptírásra a fogászati vagy a védőnői rendelőben
lehetne 1-2 óra „készenlétet” tartani. Ennek kialakítása még megbeszélés alatt áll.
A korszerűsítéshez hozzátartozna a sorszámhúzó
rendszer, illetve az időpontkérő rendszer kialakítása.
Terveink szerint ez online is működhetne, természetesen az informatikában nem jártasok számára továbbra
is megmaradnának elemek a régi rendelésből.
Az elmúlt egy évben szerencsére sikerült elég sok
embert megismernem a településen. Összességében
elmondható, hogy szeretettel fogadott a település, és
eddig személyi, illetve orvos szakmai nézeteltérésem
senkivel sem volt. Kérem, akinek mégis van meglátása vagy javaslata az ellátással kapcsolatban, az
keressen fel és személyesen mondja el észrevételeit.
Bízom benne, hogy még sokáig sikeresen tudunk
együtt dolgozni, és hogy a lakosok számára továbbra
is minőségi ellátást tudunk biztosítani. Ezúton szeretnék mindenkinek áldott karácsonyt és kegyelmekben
gazdag boldog új évet kívánni.
A legnagyobb tisztelettel: Dr. Goda László, Szabadegyháza Község Háziorvosa”
Az év utolsó testületi ülésén a képviselők döntöttek
még az elmúlt ülés óta beérkezett energetikai korszerűsítési támogatási kérelmekről.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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RÖVID HÍREK AZ ISKOLA
ÉLETÉBŐL
AJÁNDÉKOK AZ ERZSÉBET ALAPÍTVÁNYTÓL
Idén is pályáztunk az Erzsébet a Kárpát-medencei
Gyermekekért Alapítvány karácsonyi programjára, ám
a többszörös túljelentkezés miatt nem vehettünk részt
rajta. A gyerekek azonban nem maradtak ajándék
nélkül. A programra jelentkezett 29 tanulónk megkapta az Alapítvány meglepetéscsomagjait, melyekben színes ceruzák, zsírkréta és játékok voltak.

egymás elleni eredmény nem a mieinknek kedvezett,
így a szabadegyházai gyerekek a második helyen végeztek. Gratulálunk!

FEJÉR MEGYE DIÁKSPORTJÁÉRT DÍJ
December 12-én a Fejér Megyei Diáksport Szövetség rendezvényén köszöntötték a megye legjobb
sportolóit, testnevelőit, és átadták a diáksport körzetek legjobbjainak járó elismeréseket. A gyerekekért
folytatott munkája, eredményei elismeréseként Fejér
Megye Diáksportjáért díjban részesült Rittler Gábor
tanár úr is. Gratulálunk!

BŰVÖSVÖLGYBEN JÁRTUNK

FUTSAL DIÁKOLIMPIÁN JÁRTUNK
Újabb sportágban mutatták meg diákjaink ügyességüket. December 10-én Sárbogárdon rendezték
meg a Futsal Diákolimpia körzeti döntőjét, melyen öt
iskola futsalcsapata mérte össze tudását. Iskolánkat a
Kelemen Norbert, Borsos István, Bolla János, Palóka
Dávid, Zétényi Lajos, Uhrin Marcell, Horváth Ádám
összeállítású csapat képviselte. Négy mérkőzést játszottak, melyből három csapatunk győzelmével zárult.
Még egy csapat produkált ilyen jó eredményt, de az
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November végén a 7. és 8. osztályosainkkal a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központban jártunk. A
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott
központ célja, hogy támogassa a gyerekeket a média
tudatos és biztonságos használatában. Négy csoportban ismerkedtek a gyerekek az újságkészítés, filmforgatás, híradókészítés és rádiózás világával, miközben
játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulták meg,
hogyan hat rájuk a média. A filmes foglalkozáson
megtudhatták, hogyan áll össze egy film, kipróbálhatták magukat a különböző szerepkörökben, majd
leforgathattak egy általuk kitalált történetet. Ezután
a vágópultnál előre rögzített snittekkel és az általuk
választott zenével tették tökéletesebbé a filmjüket.
A híradós foglalkozás fő témája a hír volt. Megbeszélték, hogy mitől hír egy hír, milyen szempontok alapján
kerülhet egy hír a híradóba, hogyan tudjuk megkülönböztetni az álhíreket, majd maguk is készíthettek
egy rövid híradót.
Nagy sikere volt a rádiózásnak is. A foglalkozás során
profi hangstúdióban készíthették el a rádiós műsorukat. De volt lehetőségünk megismerkedni a sajtó világával, ahol a beszélgetés után saját újságot is szerkeszthettek. A gyerekek munkáját képzett médiaértés
oktatók segítették. A digitális univerzumba született
gyerekeinknek nagyon fontos, hogy ne csak az internet előnyeivel legyenek tisztában, hanem ismerjék
a biztonságos használat feltételeit, tisztában legyenek
a veszélyekkel és a kockázatokkal. A gyerekek egy
foglalkozás keretében evvel a témával is foglalkoztak.
Nagyon hasznos és élményekkel teli napot tölthettünk
a Központban, ahova immár második alkalommal látogattunk el. Az elkészült produktumokat a gyerekek
megkapták, s így otthon megmutathatták első filmjüket, újságjukat, híradójukat.
NÁLUNK JÁRT A MIKULÁS
December 6-án meglátogatott minket is a Mikulás.
Erre a napra Nóra néni és a 3. osztályosok műsorral
készültek. Mikulásunk mindenkinek édességgel teli
csomaggal kedveskedett. Kicsit elgondolkoztunk
azon, hogy mi lehetett annak az oka, hogy senki
sem kapott idén virgácsot tőle. Lehet, hogy csak jó
gyerekek járnak hozzánk?

KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN
Iskolánkban hagyomány, hogy a téli szünet előtti utolsó napon az egész iskola számára közös karácsonyi
ünnepséget tartunk. Az is a hagyomány része, hogy
mindig a negyedikesek és az ötödikesek készülnek
műsorral. Már novemberben elkezdődött a lázas készülődés, az együtt gondolkodás és tervezés a műsor
forgatókönyvét illetően. Megtörtént a szerepek kiosztása és a szülők felkérése a jelmezek elkészítésére.
A szerep- és énektanulás, valamint a citerás gyerekekkel való összehangolt sok-sok próba után végre
elérkezett a nagy nap.
December 21-én tanulást az ünneplés váltotta fel az
iskolában. Már mindenki nagyon várta ezt a napot,
a karácsonyi műsort, mely után az iskolában a gyerekek megkapták településünk önkormányzatának
karácsonyi ajándékait.
Mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy a 4. és 5. osztályosok milyen műsorral készültek erre a napra.
Hosszas készülődés, fárasztó próbák sorozata után
az eredmény magáért beszélt, hiszen a színvonalas

műsornak nagy sikere volt. Mind az iskolások, mind
a szülők óriási tapssal díjazták a fellépők alakítását.
A műsor bevezetéseképpen iskolánk tanárai Nagy
Imola és citeratanulói kíséretével kedveskedtek egy
dalcsokorral az iskola tanulóinak. Ezt követően az 5.
osztályosok előadása vette kezdetét. Az 5. osztályosok műsorindító éneke alatt a vetítőn az elmúlt
évek karácsonyi műsorairól készült fényképek megjelenítése történt, amely mosolyt fakasztott mindazon
gyermek arcán, aki viszontlátta önmagát jelmezekben, karácsonyi szerepekben. Az animált képvetítést
a műsor követte, mely bemutatta a karácsonyvárást
és készülődést. Az előadást gyönyörű szép énekek,
színjáték és versek színesítették, mely alkalmat adott
sok gyermek tehetségének megmutatására. Különleges jelmezeik elkészítésében családjaik segítettek.
Az 5. osztályosok szereplését rögtön a 4. osztályos
lányok Hópehely tánca követte, mely magával ragadta
a közönséget. A kislányok sok munkával, lelkesen
készültek erre a pillanatra, amelyben bizonyíthatták
tánctehetségüket. A táncot egy családi jelenet követte, melyben a gyerekek a karácsonyvárás örömét

próbálták bemutatni. A fiúk az Állatok karácsonyát egy
jelenetben keltették életre. Az állatok jelmezei ügyes
kezek munkájáról árulkodtak. A műsor végén a 4. és
5. osztályosok gyertyák fényénél énekelték a záródalt,
mely tovább emelte a karácsonyvárás hangulatát.
Az estet, immár hagyományosan, a szereplők és a
nézők közös énekével zártuk.
Mind a gyerekek, mind a felkészítő tanáraik sokat
dolgoztak, hogy ilyen szép műsorral ünnepelhessük
közösen a karácsonyt. Felkészítők Bódás Márta (4. a
osztályfőnöke), Kolonics Zsuzsanna Ibolya (4. b osztályfőnöke) és Tanka Szilvia (5. osztály osztályfőnöke)
voltak.
Tanka Szilvia és Kolonics Zsuzsanna Ibolya
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DIÁKÖNKORMÁNYZATUNK
DECEMBERI PROGRAMJAI
A DÖK decemberi programjai is az ünnep, az ünnepi várakozás jegyében teltek. Az előkészületek már
októberben elkezdődtek, hiszen a szülők már ekkor
tervezgettek, ötleteltek, anyagokat vásároltak, hogy a
karácsonyi kézműves vásáron a gyerekek meg tudják vásárolni kis karácsonyi meglepetéseiket. Nem
csupán szabadidejüket áldozták fel, hanem a vásár
bevételét is felajánlották a Diákönkormányzatnak, így
is hozzájárulva a tanév során megvalósuló rendezvényekhez. Novembertől szinte minden péntek délután
az iskolában szorgoskodtak a lelkes anyukák, sőt olykor apukák is. Együtt, vidáman, közösen készültek
a szebbnél szebb kézműves ajándékok. Voltak, akik
otthon is folytatták a munkát. Természetesen a mézeskalács sem maradhatott el a karácsonyi vásárról.
Minden osztály felajánlott egy-egy adag mézest, s volt
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olyan nagymama, aki a díszítést vállalta.
Köszönet azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik
segítettek ebben a munkában, s hozzájárultak az ünnepi hangulathoz, a sikeres vásárhoz.
Decemberben rendeztünk kézműves játszóházat is,
melyen a gyerekek maguk készíthettek ajándékokat,
díszeket a karácsonyfájukra.
Idén is szerveztünk közös gyertyagyújtást. Az aulában
gyűltünk össze, ahol feldíszítettük azt a csodaszép
fenyőfát is, melyet Joóné Nemes Terézia ajánlott fel
a gyerekeknek. Három gyertyát az iskolában gyújtottunk meg, verseket szavaltunk, közösen énekeltünk
karácsonyi énekeket. A harmadik gyertyagyújtásra
meghívtuk iskolánk ma már nyugdíjas pedagógusait
is. Nagyon örültünk, hogy Kellner Jánosné és Király
Ferencné eljöttek meggyújtani a gyertyákat. A negye-

dik gyertyagyújtásra iskolánk karácsonyi műsora előtt
került sor a Művelődési Házban.
Programokban gazdag ünnepi hónapot zártunk. Külön öröm volt, hogy ennyien összefogtak a gyerekekért s megmutatták, hogy milyen egy jó közösség
ereje, s együtt sokkal többre vagyunk képesek.
Kolonics Zsuzsanna
DÖK munkáját segítő pedagógus

ÓVODAI HÍREK
„Nől a dér, álom jár,
hó kering a fák közt…”
November-december, az év utolsó két hónapja talán
az egyik legizgalmasabb időszak egy óvodás kisgyermek életében. Márton-nap után hamar ideért András
napja is: adventet kezdünk, naptárt készítünk, Télapót
és karácsonyt várunk. Minden napra jutott feladat és
meglepetés idén is.
Csoportjaink lelkesen vendégséget szerveztek,
mindenki a saját kis közösségének, erre meghívót,
süteményt, ajándékot, műsort készítettek, Télapónak levelet írtak, verset-dalt tanultak. Meg is jött a
nagyszakállú sok-sok új, csoportbeli játékkal, egy kis
gyümölccsel, illetve édességgel. Óvodásaink Miklós
napján, az önkormányzati Mikulás műsorát és szép
nagy csomagját vehették át az idén is szüleikkel a

Nagy László Művelődési Házban.
A szülőkkel való közös barkácsolást sem hagytuk
ám ki! A tornaszobánk egyik délutánra manóműhellyé változott, hűtőmágnesek, mécsesek, ajtó- és
asztaldíszecskék készültek szorgos gyermekkezek által, anyai-apai segítséggel. Közben Jutka néni finom
teáját kortyolgattuk, hamuban sült pogácsát falatoztunk, karácsonyi dalokat hallgattunk és kellemesen
elbeszélgettünk.
A szeretet ünnepére a ráhangolódást a csoportműsorok zárták. Tavalyi nevelési évünkben a szülői
kérésekre nyitottá és egyénivé tettük a karácsonyi
ünnepélyt. Hosszú évek hagyományát alakítottuk át
a kívánt igényeknek, amit idén folytatunk: a Nyuszis
csoport december 13-án, Luca napján, a Napraforgók december 14-én és a Sünik, akik között iskolába
készülők is vannak, december 18-én kápráztatták

el ünnepi műsorukkal vendégeiket. A gyerekeket a
rengeteg készülődés, szorgalmas munka jutalmául
meglepetés ajándék várta, amit mindenki „fellépése”
után személyesen Egriné Ambrus Andrea polgármestertől kaphatott meg. Reméljük, a kapott, kedves
történeteket tartalmazó mesekönyv az ünnepek alatt
rongyossá olvasódott, boldog közös órákat szerezve
eközben a családoknak!
„Mit van mit kívánni még
Ily áldott időben? Adjon Isten, ami nincs,
Az új esztendőben.”
Lászlóné Jóvári Lia
óvodaigazgató, óvodapedagógus
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KÖZÉRDEKŰ HÍREK
TÁJÉKOZTATÁS
a szabadegyházi B3 takarékszövetkezeti fiók
bezárásáról
Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
Önök közül többeket érint a B3 takarékszövetkezet
szabadegyházi fiókjának 2019. január 3-ai bezárása.
A területi vezető elmondása szerint pusztán gazdasági
okai vannak a fiókbezárásnak, a fiók fenntartásának
veszteségeit nem tudták tovább finanszírozni.
A szabadegyházi ügyfelek számára a fiókösszevonást
követően a seregélyesi takarékszövetkezeti fiók
áll rendelkezésre (8111 Seregélyes, Fő u. 169.,

22/447-021) minden szolgáltatással, az ügyfelek
számláit ott vezetik. A seregélyesi takarékszövetkezeti
fiók könnyen megközelíthető, a hét minden napján,
teljes munkaidőben, szerdán hosszabbított nyitva
tartással várja az ügyfeleket. A szabadegyházi fiók
korábbi ügyintézői is ott fogadják Önöket.
A volt takarékszövetkezeti fiók (Szabadegyháza, Fő u. 75.) szám alatti bankjegy-automata
továbbra is megmarad, 0-24 órában biztosítja
a készpénzfelvétel lehetőségét. Az ATM megmaradásához az önkormányzat anyagilag is hozzájárul.
Ennek fejében ragaszkodunk ahhoz, hogy folyama-

tosan üzemképes, bankjegyekkel feltöltött automata
szolgálja ki a lakosokat.
Szabadegyházán a helyi postán is meg tudják oldani a
készpénzfelvételt bankkártya segítségével. A későbbiekben egyeztetést folytatunk bizonyos együttműködési formákról (ügyfelek átszállítása Seregélyesre,
mobil takarékbusz stb). A részletekről a későbbiekben a helyi újságban, illetve szórólapon tájékoztatjuk
a lakosokat!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

A LAKOSOK
SEGÍTSÉGÉT
KÉRJÜK
Kérjük a lakosok segítségét az elmúlt napokban,
hetekben okozott vandalizmus felderítésében. A sárosdi
elágazásnál kitépték a hulladékgyűjtőt, a Betlehemben
a Mária-szobrot rongálták meg. Aki bármilyen
használható információt tud nyújtani a felderítésben,
kérjük, jelezze a Polgármesteri Hivatalban személyesen
vagy telefonon.

A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ HÍREI
Az adventi időszak kezdetén, december 1-jén, falunk római katolikus temploma adott helyet a polgárdi
Clara Voce vegyeskarnak. Lélekemelő, szívet melengető műsorukkal kezdődött el kicsi közösségünkben
a csoda, a „kisded Jézus megszületésének” várása.
Együtt várakozni, együtt megélni a várakozási időszakban a hit, a remény, az öröm és a szeretet
egymás utáni megjelenését, hétről hétre, igazán közösségépítő élmény. Ahogyan az is, hogy ebben az
időszakban különböző korú hittanos gyermekek se12

gítik, bátorítják, buzdítják egymást a pásztorjáték gyakorlása közben. Figyelmesen, a templomi csendben
igyekeztük átélni már a próbák alatt is, azt a fájdalmat,
azt a nincstelenséget, amit Józsefnek és Máriának
kellett megélnie több mint 2000 éve, gyermekük várásánál. A kilátástalanságot, a bizonytalan jövő képét
e két emberben képes volt elnyomni az a mérhetetlen
vallásos hit, amelyet már gyermekének fogantatásakor kapott segítő erőként Mária és élettársa, József.
A gyermekek megrendüléssel, átéléssel és sok-sok

izgalommal játszották december 25-én, délelőtt 10
órakor a pásztorjátékot. Mesélőink igyekeztek híveinknek pontos tájékoztatást adni az események változásairól. Énekkarunk tagjai, az angyalokkal együtt,
szépen csengő dalaikkal színesítették előadásunkat.
Pásztoraink - Juhász Imre bácsinak köszönhetően
- eredeti bőrgúnyában őrizhették nyájaikat, szépen
faragott bottal terelgethették „állataikat”. Királyaink
fényes palástokban becses ajándékot vittek a megszületett kisdednek „Betlehembe”, a szegényes istál-

lóba. Az istálló szegényes volt ugyan, de a szeretet
és a béke, ami körülvette, gazdagabb volt minden
palotánál.
Gyermekeink előadását nézve mi, szülők is erős hitet, bátorító kitartást kaptunk azon a reggelen, vis�szagondoltunk a mi legnagyobb ajándékunkra: saját
gyermekeink születésére. A karácsony fontos ünnep,
mert ilyenkor együtt ünnepel a család, és szíveinkben
nyugalom és szeretet van. A betlehemi kisded ajándéka számunkra a közösen átélt pillanatok, az együtt

békében megélt szeretetteljes napok.
Köszönjük hittanosainknak a pásztorjáték bemutatását!
Itt kérünk elnézést minden hívőtől, hogy szervezési
problémák miatt nem láthatják a szentesti igeliturgiát
és a pásztorjátékot a Szabad1 Tv-ben.
Januári miserendünk:
Január 6. 1000 szentmise
Január 13. 800 igeliturgia

Január 20. 1000 szentmise
Január 27. 800 igeliturgia
Februári miserendünk:
Február 3. 1000 igeliturgia
Február 10. 800 szentmise
Február 17. 1000 igeliturgia
Február 24. 800 szentmise

Bolláné Gódány Erika
Boga András
hitoktatók

30 ÉVE - JÓBAN-ROSSZBAN
November 26-án örömteli eseményre
gyűlt össze a Vígh család a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Vígh István
és Csehi Terike 30 évvel ezelőtt ezen
a napon fogadtak egymásnak örök
hűséget. Házasságkötésük ünnepélyes
megerősítésének voltak tanúi gyermekeik, Klaudia és István, valamint menyük, Böbi.
További boldog életet, jó egészséget
kívánunk a házaspárnak és családtagjaiknak!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
INTERJÚ MOLNÁRNÉ MIKLÁN
JOLÁNNAL, A NÉPTÁNC OKTATÓJÁVAL
2017 szeptembere óta - sok más lehetőség mellett
- néptánctanulásra is lehetőség van a Nagy László
Művelődési Házban. Tanítója Molnárné Miklán Jolán,
a dunaújvárosi Levendula Művészeti Iskola igazgatója.
Joli, te magad hány évesen kerültél kapcsolatba a
néptánccal?

14 éves voltam, amikor a középiskolában iskolai néptánccsoportot indítottak. Jelentkeztünk, de az iskolában hiába vártuk az első foglalkozás napját, valahogy
nem indult el. Aztán a Dunaújvárosi Vasas Néptáncegyüttes plakátjára lett figyelmes az osztályfőnökünk,
hogy utánpótlás csoportba lehet jelentkezni. Néhány

osztálytársammal jelentkeztünk, elkezdődtek a próbák. Körülbelül hatvanan voltunk lányok és vagy
harmincan fiúk, velük kezdtük az alaplépésekkel.
Időközben meghirdették a középiskolai csoport próbaidejét is, oda persze már nem mentünk el, hiszen
a városi néptánccsoport sokkal izgalmasabb volt. Így
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kezdődött... Egyébként én addig is nagyon szerettem
táncolni. Édesanyámnak nyolc testvére volt, rengeteg
lakodalomban voltam - 28 unokatestvérem van. Nem
értettem, hogyan lehet ülni, ha szól a zene...
Véleményed szerint hogyan lehet a mai fiatalokat a
hagyományőrzés felé terelni?
Bartók és Kodály nem sokkal a századforduló után
indultak népdalgyűjtő útjukra. Ugyanez a táncban Magyarországon már az 1920-as évektől elkezdődött,
az 50-es évektől jelentős gyűjtemény állt rendelkezésre a néptáncarchívumban. Köszönet Martin György
néptáncgyűjtőnek, aki később elemezte is a táncokat.
Az 50-es években már többen tudtak gyűjteni a filmfelvevő segítségével, ebben sok néma felvétel, mert
a gyűjtőknek nem volt pénzük hangos filmre. Ekkor
már elhalóban volt ez a kultúra, ezért fontosak voltak
ezek a gyűjtések, de a néptáncgyűjtők akkor még
a műfaj további éltetését a színpadi produkciókban
látták. Elindultak az erdélyi gyűjtések is, a gyűjtők ott
még megtapasztalhatták az élő táncházhagyományt,
ami még az 1970-es években is virágzott. Ezen
az alapon 1972-ben azt gondolták a Bihari János
Néptáncegyüttes táncosai, hogy miért ne legyen itt
Magyarországon is egy olyan táncház, ahol a tanult
táncokat saját örömükre próbálják ki. Ekkor indult el
a magyarországi táncház mozgalom, később egyre több helyen. Egyre divatosabb lett Budapesten,
és a 80-as években már vidéken is megindultak a
táncházak. Így a néptánc mozgalomban két irányvonal egymás mellett tudott működni: a szabadtánc a
táncházakban és a színpadi tánc az együttesekben.
Így ma az is elmehet táncházba, aki nem tagja valamely együttesnek. A néptánccsoportban pedig új
közösségek alakulnak ki, és mellékesen egy olyan
tánckultúrát ismernek meg, ami már nem vagy csak
nyomokban létezik, de örömforrás. A közösséghez
tartozás nagyon fontos a fiatalok egészséges fejlődéséhez. A fiataloknak fontos a közösségi lét, ami fontos
az identitás kialakulásához. Ehhez nagyon jó eszköz
a néptánc. A néptánc a mozgáskoordináció által agyi
kapcsolatokat fejleszt, a közösségben kialakulnak a
normák, a normákhoz meg kell tanulni alkalmazkodni.
Egészséges kapcsolat alakul ki a lányok és fiúk között, hiszen ebben a korban a legérdekesebb szakasz
az ismerkedés, a párválasztás, ami itt nagyon jó lehetőség a két nem számára. Tehát hogyan lehet a mai

fiatalokat a hagyományőrzés felé terelni? Szerintem a
fiatalok közösségének kell adni valamit, ami kihívás a
számukra, megmérettetés, hogy kipróbálhassák magukat ezen a téren is, ugyanakkor lehetőség legyen
a kapcsolatteremtésre.
Mi a tapasztalatod, a mai fiatalok milyen területeken
kerülnek kapcsolatba néptánccal, népdallal, hagyományőrzéssel? Iskolán belül, különböző rendezvényeken vagy családi körben?
Kodály Zoltán arra törekedett, hogy a felgyűjtött
hagyomány, dalok, énekek ne tűnjenek el, ezért a
magyar oktatásnak fontos része volt az ének-zenei
oktatásban a népdalok megtanulása. Szerencsére
ma bárhol el lehet énekelni a Hull a szilva a fáról…
vagy az Érik a szőlő… kezdetű dalokat. Tehát az
énekléssel az iskolában mindenképpen találkoztunk
és a gyerekek ma is találkoznak. Családon belül,
különböző rendezvényeken már egyre kevesebb
hagyománya van a közös éneklésnek, maradnak a
rádióban hallható slágerek és dalok. Ami már (vagy
még) nem került be a magyar oktatásba, az a néptánc
oktatása. Viszont az állam által támogatott művészeti
iskolák a legkisebb falvakban is taníthatnak művészeti
ágakat: zene, tánc, dráma, képző- és iparművészeti
tanszakokon tanulhatnak a gyerekek. Ezt a lehetőséget sokan ki is használják, sőt a művészeti iskolák
tanárai is eljutnak a legkisebb falvakba is. Én is így
kerültem ide Szabadegyházára és köszönhetően az
önkormányzat és a művelődési ház partnerségének,
néptáncot is tanítunk a településen.
A néptánc fogalma elég tágnak tűnik számomra. Milyen jellegű táncokat, milyen tájegységhez kapcsolható koreográfiákat tanítasz?
A táncot régen a településeken élők alakították ki
saját hagyományaiknak megfelelően. A zenét a bandák szolgáltatták. A néptáncgyűjtőknek köszönhetően nagyon sok vidéken megörökítették filmeken
a táncokat, ezért aztán ma minden táncolni tanuló
többféle tájegységhez tartozó táncot is tanulhat. Én
igyekszem a táncok tanítását a saját vidékünk - a
Mezőföld - filmfelvételen megőrzött hagyományaival
kezdeni. Tehát mezőföldi táncokat tanítok, perkátai,
jenői, adonyi gyűjtések alapján.
Működik egy művészeti iskola az irányításod alatt Dunaföldváron. Hogyan lehet hozzátok bekerülni? Van-e

felvételi vagy valamilyen alapkövetelmény? Mitől más
ez az iskola, mint a többi?
Dunaföldváron a Levendula Alapfokú Művészeti Iskola
működését irányítom. Mint említettem, az állam által
támogatott művészeti iskoláknak köszönhetően többféle művészeti ág tevékenységét lehet tanulni. Szabadegyházán iskolánknak lehetősége van néptáncot
tanítani. Az általános iskolában tartott foglalkozáson
inkább az alsós gyerekek érdeklődtek a néptánc iránt.
Így szeptembertől elkezdődött a munka azokkal, akik
kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan tudnak megoldani egy-egy mozgással kapcsolatos feladatot. Felvételi
nincs, a követelmény pedig az, hogy az év végére a
Mezőföld vidékének alaplépéseit megismerjék és alkalmazzák a gyerekek, és ezt egy kisebb koreográfiában meg is mutassuk. Továbbra is várom a gyerekek
jelentkezését! Minden csütörtökön 3 órától fél 5-ig
lehet jelentkezni és bekapcsolódni a munkába.
Omischl Erika

KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ POLGÁRÁT!

VARGA ZSOMBOR ÁDÁM
2018.12.29. PETŐFI U. 30.
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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

Január 5-6.

Dr. Csele József

2433, Sárosd, Sport u. 30.

06-30/993-9404

Január 12-13.

Dr. Kellner Péter

7003, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

06-30/939-8629

Január 19-20.

Dr. Pátzay József

7000, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

06-30/639-3977

Január 26-27.

Dr. Zámbó Csilla

7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.

06-30/287-4652

Sárbogárd, 2018. december 17.

Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. tel.: 25/795-600, 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
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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
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