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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
ELFOGADTUK AZ ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT
Február elején ülésezett a képviselő-testület. A fő
napirendi pont a 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása volt. A költségvetési főszámokról, a
jelentősebb bevételekről, kiadásokról Borza András
pénzügyi vezető tájékoztatta a képviselőket. A 2019.
évi költségvetést 1 milliárd 556 millió 325 ezer forint
főösszeggel fogadta el a képviselő-testület.
A bevételek közül a legnagyobb tétel a helyi adó,
ebből 800 millió forint iparűzési adóbevétellel tervezünk, igaz, a tavalyi évben ennél jóval több, 954 millió
forint érkezett be, de az idei évre annyival tervezünk,
amennyi biztosan bejön.
A bevételek közül ki kell emelni az állami támogatás
összegét, ami csak papíron létezik, 64 millió forint,
ezt ugyanis ezt nem kapja meg az önkormányzat, beszámítják a szolidaritási hozzájárulásba, ami összesen
286 millió forint lenne, így még 238 millió forintot fizetünk be havi részletekben az állami költségvetésbe.
A bevételeink között arányában jelentős, így ki kell
emelni a kamatbevételt, amit a 310 millió forint lekötött betét után kapunk, ennek tervezett összege
7 millió forint.
Az imént említett 310 millió forint lekötött betéttel és
a számlánkon lévő pénzösszeggel együtt 480 millió
forint pénzmaradvánnyal kezdtük meg a 2019-es
költségvetési évet, ami az elképzelt fejlesztési célkitűzéseink alapját megteremtette.
A költségvetés tervezésekor fontos szempont, hogy a
bevételek számbavétele óvatos számítással történik,
a minimálisan elvárható bevételeket állítjuk szembe a
biztosan felmerülő és tervezhető kiadások maximális
összegével.
A kiadási oldalon terveztük az intézmények finanszírozását, amiben jelentős változás az előző évhez
képest, hogy 2018. december 31-ével önálló intézményként megszűnt a művelődési ház költségvetése,
finanszírozása közvetlenül az önkormányzat költségvetésébe épült be.
A kiadási oldalon a legjelentősebb sorunk a már
említett szolidaritási hozzájárulás, ami a normatív támogatás visszatartása után további 238 millió forint
összegben terheli önkormányzatunk költségvetését.
Ezt az összeget az év során be kell fizetnünk a központi költségvetésbe. Ráadásul úgy kell terveznünk,
mivel a bevételeink ciklikusan érkeznek, és mivel a
szeptemberi adófizetés után csak jövő márciusban
érkezik a következő nagyobb adóbevétel, a kiadásokat viszont jövő márciusig kell teljesítenünk. Tehát
jelentős tartalékot kell képeznünk, hogy nemcsak decemberig, hanem jövő márciusig tudjuk működtetni
az intézményeinket, bért tudjunk fizetni és a szolidaritási hozzájárulás arányos részét is le tudják emelni
a számlánkról.
A községgazdálkodásnál meg kell említeni, hogy a
rendelkezésre álló információnk szerint önkormány2

zatunk 2019. márciustól nem vehet részt a közfoglalkoztatási programban az adóerő-képességünkre
hivatkozva. Ez azt eredményezi, hogy a kieső közfoglalkoztatási munkák elvégzését saját dolgozókkal és önerőből kell megoldanunk, tehát minimum
4 álláshellyel kell bővítenünk a községgazdálkodási
létszámkeretünket, meg kell növelnünk a személyi jellegű kiadásainkat is. Ezen túl felmerül, hogy bizonyos
közterület-takarítási, fűnyírási munkákat kiszervezünk
vállalkozásnak.
Továbbra is segítjük az egészségügyi ellátást, a háziorvosi, gyermekorvosi, védőnői, fogorvosi ellátást.
Hozzájárulunk az orvosi ügyelet működtetéséhez,
valamint a társulás keretében településünkön működő házi segítségnyújtási és családsegítő szolgálat
fenntartásához. Ki kell emelni, hogy hamarosan megérkezik a nőgyógyászati rendelőbe az ultrahang készülék, ami nemcsak a nőgyógyászati rendelő, hanem
később a háziorvosi ellátás hatékonyabb működését
szolgálja. A készülék tervezett ára 6,2 millió Ft, beüzemeléssel együtt.
A település lakosainak az idei évben is biztosítjuk a
szemétszállítás, víz és szennyvíz díjának ártámogatását. Az energetikai felújításokat, a lakásépítést és
korszerűsítést 25 millió forintos induló keretösszeggel
kívánjuk ösztönözni és segíteni. Ez a keretösszeg tartalmazza a tavalyi évben bevezetett születési, életkezdési támogatást is. A TV és a helyi lap megjelenése
ez évben is fontos számunkra, valamint a testvértelepüléseinkkel továbbra is szoros kapcsolatot kívánunk
ápolni, különösen a gyerekek nyári táboroztatása
keretében. Támogatjuk a helyi civil szervezeteket és
egyesületeket, egyházakat, az erre a célra a költségvetésben 16,2 millió forintos keretet határozott meg
a testület.
A beruházások, felújítások közül ki kell emelni az
általános iskola energetikai korszerűsítését, amelyre
korábban 50 millió forintos támogatást ítélt meg az
állam. Az időközben bekövetkezett áremelkedések
és bérterhek növekedése miatt valószínűleg az ehhez
szükséges saját erő összege emelkedni fog, erre 80
millió forintot tervezünk be.
Szeretnénk bővíteni a meglévő kamerarendszerünket, és a község bel- és külterületein egyre gyakoribb,
illegális hulladéklerakás megelőzésére támogatni kívánjuk a mezei, ill. vadőrszolgálat működését.
Fejlesztési elképzeléseink között szerepel több utca
felújítása, így a Madách utca, a lakótelepi parkoló, a
posta melletti parkoló és park kialakítása, a Hangya
köz felújítása. Elkezdjük a településközpont, Szabadság tér és az óvoda környéke felújításának megtervezését, parkolók kialakításával, járdák felújításával.
Reméljük, minél előbb sor kerül a régi 62-es út
átvételére, megfelelő műszaki állapotban, hiszen ezt
vállalta a Magyar Közút a megállapodásban, és így a

két kertes házas lakótelepi utca felújítása is megkezdődhet, saját hatáskörben.
Az idei kiadásaink között nagyon jelentősek a fejlesztési, beruházási célkitűzéseink, hiszen összesítve
több mint 600 millió forint összeget terveztünk be
erre a célra.
Összefoglalva a 2019. évi költségvetésünk stabil,
megnyugtató képet mutat, hiszen az önkormányzat
a kötelező feladatellátásán felül jelentős fejlesztéseket is képes megvalósítani, közvetlenül és közvetve a
településen élőket támogatni, segíteni. Az elfogadott
költségvetésünk tervek szerinti megvalósítása esetén a 2019-es évet 154 millió 275 ezer forintos
pénzmaradvánnyal fogjuk zárni, amely a következő
év működési tartalékát biztosítja.
A képviselő-testület a pénzügyi bizottság javaslatára
név szerinti szavazással egyhangúlag elfogadta az idei
évi költségvetését.
Módosította a képviselő-testület a szociális tűzifáról szóló rendeletét. Korábban legfeljebb 1
erdei köbméter tűzifát kaphatott minden kérelmező,
aki megfelelt a rendeletben foglalt feltételeknek, ezt
módosítottuk másfél erdei köbméterre. A még rendelkezésre álló tűzifát február 15-éig kell kiosztanunk
a rászorulók között.
Minden év elején kötelezően tárgyalandó napirendi
pont a képviselő-testület munkaterve, a polgármester szabadságolási terve és a köztisztviselői teljesítménykövetelmények. Az idei évben
az Európai Parlamenti és az önkormányzati választások rónak többletfeladatokat a köztisztviselőkre.
Az utóbbi hónapokban minden ülésen visszatérő
napirendi pont az energiatakarékos korszerűsítés iránti kérelmek elbírálása. Miután már van
elfogadott idei évi költségvetésünk, az előző ülés óta
beérkezett kérelmeket el tudta bírálni a testület. Négy
kérelmező részére állapított meg támogatást a testület, összességében 1.169.115 Ft összegben.
A testület elfogadta az Adonyi Szociális Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
A társadalmi szervezetek, egyházak támogatására
pályázatot írt ki a testület. A költségvetésben meghatározott keret 16,2 millió Ft. Az egyesületeknek március 14-én 16 óráig lehet benyújtani a kérelmeket a
Polgármesteri Hivatalban.
A bejelentések között néhány aktuális dologról tájékoztattam a jelenlévőket.
Jogszabályi előírás a bölcsőde létrehozása Szabadegyházán is, mivel a 3 év alatti gyerekek létszáma
több, mint 42. A bölcsőde lehet családi bölcsőde, mini
bölcsőde is, bár a családi bölcsődét nem támogatja
az állam. Hamarosan pályázatot írnak ki a Magyar
Falu program keretében mini bölcsőde építésére is,

erre pályázik önkormányzatunk is. Addig előkészítjük
a pályázatot. A tervek elkészültek, legalább 60 millió
forintos beruházással számolunk.
A Petőfi utcába nemrég költözött egy fiatal pár, ők
szeretnének családi bölcsődét vagy napközit kialakítani. A kérelmet a képviselő-testület tanulmányozta,
és a korábban felvázolt pályázati lehetőség miatt a
képviselők úgy döntöttek, hogy nem kívánják kiszervezni a feladat ellátását, saját hatáskörben kívánják
megoldani a kötelező feladatot.
Az idei évben - a több mint negyedmilliárdos állami
elvonás ellenére - jelentős összeget tudunk költeni
fejlesztésre, felújításra.
A tavalyi évben nem sikerült felújítanunk az iskolát,
mivel a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult.
Az idei évben újból kiírjuk a pályázatot, reméljük, hogy
az idén nyáron sikerül megvalósítanunk. A pályázati
támogatás 50 millió forint, a saját forrás kb. 80 millió
forint.
Folyamatban van a Madách utca és a lakótelepi parkoló, valamint a posta melletti parkoló közbeszerzési
eljárása. A Madách utcára 44 millió forintot, a lakótelepi parkolóra 23 millió forintot, a posta melletti
parkolóra pedig 15 millió forintot tervezünk. A posta
mellett nemcsak parkolót, hanem parkosítást is tervezünk.
Elkezdjük a Hangya köz felújításának megtervezését,
az ipartelep két kertes házas utcájának a felújítását,
valamint a településközpontban, a Szabadság tér és
az óvoda környékének felújítását, parkolók kialakítását, járdafelújítást. Meglátjuk, hogy ezzel meddig

jutunk el az idén. Ha már a tervek és a látványtervek,
engedélyek elkészülnek, azt a lakossággal ismertetjük. Ha ősszel nem sikerül megkezdenünk a felújítást,
akkor jövő tavasszal indítjuk el a felújítást.
Mint a híradásokból ismerhetik, Szabadegyháza idén
márciustól nem vehet részt a közfoglalkoztatási programban. Egy belügyminisztériumi döntés alapján azok
az önkormányzatok, ahol az adóerő-képesség több
mint 110 e Ft, és 700 főnél több a lakosságszám,
nem vehet részt közfoglalkoztatásban. Szabadegyházával együtt az országban 36 ilyen település van.
Sőt szabadegyházi lakos nem közvetíthető ki más
településre sem közfoglalkoztatottként. Miután a
közfoglalkoztatás keretében eddig elvégzett feladatok
megmaradnak, hiszen füvet kell nyírni, közterületet
kell takarítani, meg kell oldanunk akár létszámbővítéssel, akár kiszervezéssel, akár mindkét megoldással.
Ezt néhány héten belül meg kell szerveznünk, hiszen
a közterületeken és az intézményekben takarítani kell.
3-4 közterület-takarító, ill. intézményi takarító felvételét terveztük be.
Az óvodai beiratkozásról is döntött a testület, valamint a nyári zárva tartásról. Az idei évben az óvodai
beiratkozást április 24-én és 25-én 9-16 óra között
tartják a Kincsem Óvodában. A nyári időszakban pedig augusztus 3-ától, szombattól augusztus 25-éig,
vasárnapig tartana zárva az óvoda, ezt követően egy
hét felkészülési hét lenne, nevelés nélküli munkanap.
A gyerekeket szeptember 2-ától fogadja az óvoda.
A szociális tűzifa rendelet módosítását az előbb említettem. Egy másik hasonló téma a téli rezsicsök-

kentés, az ún. 12.000 Ft-os támogatás. Ezt nem
az önkormányzat, hanem a kormány ígérte meg az
országgyűlési választások idején, de az önkormányzatokra hárította ennek megszervezését. Eredetileg
csak a 12.000 Ft értékű tüzelőanyagot biztosítja az
állam, az önkormányzat nem köteles egyéb költséget magára vállalni. Mivel azonban Szabadegyházán nincs tüzép, amivel szerződést lehetne kötni a
12.000 Ft értékű tüzelőanyag megvásárlására, így
a legegyszerűbb, ha az önkormányzat egyben ideszállíttatja a tüzelőanyagot, és az igénylők a hivatal
udvarából viszik el. Egyébként 84-en igényelték, és
mindenki meg is kapja, jogosult rá.
A népkonyhai ebéddel kapcsolatban annyi a fejlemény, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány
jelzése szerint az ellátás szünetel, mert adatvédelmi
hozzájáruló nyilatkozatot kell minden igénybe vevőnek kitölteni, az adatok begyűjtése után remélhetőleg
minél előbb újra indul a szolgáltatás.
Egy folyamatban lévő beszerzésről szeretném még
a lakosokat tájékoztatni. A nőgyógyászati rendelőbe
ultrahang készüléket vásárolunk, 6,2 millió forint értékben.
Érkezett egy támogatási kérelem a Tűzoltó Utcai
Gyermekklinikáról, ahová az egész ország területéről
kerülnek gyerekek, reméljük, nem lesz szabadegyházi
betegük. A testület 100 ezer Ft támogatást állapított
meg, amelyet vérnyomásmérő monitor megvásárlására szeretnének fordítani.
A képviselő-testület a tervek szerint a következő ülését március közepén tartja.

SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÖZTERÜLET-TAKARÍTÓ
ÁLLÁSRA FELVÉTELT HIRDET
Feladata: Szabadegyháza közterületein takarítás, fűnyírás, egyéb községgazdálkodási feladatok
Munkaidő: napi 8 óra, ill. heti munkaidőkeret (40 óra)
Munkába állás legkorábbi időpontja: 2019. március 1.
Bérezés: a Munka Törvénykönyve szerint
Jelentkezés: személyesen a Szabadegyházai Polgármesteri Hivatalban Egriné Ambrus Andrea polgármesternél munkaidőben (hétfőtől
csütörtökig 8-16 óráig, pénteken 8-13 óráig).
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TÉLI REZSICSÖKKENTÉS FABRIKETT FORMÁJÁBAN
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesülők
részére nyújtandó támogatásról
A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a
vezetékes gázfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások részére nyújtandó egyszeri támogatás
átvételéről az alábbi tájékoztatást adom:
A Kormány 1602/2018. (XI.27.) Korm. határozata
rendelkezik arról, hogy ezen támogatást természetben kell biztosítani az érintetteknek.
Az önkormányzatunkhoz – 2018. október 15. napjáig – érkezett igények közül az összes, 84 igényt
továbbítottuk a Magyar Államkincstárnak. A hivatkozott Kormányhatározatnak megfelelően a támogatás
biztosításáról szóló Támogató Okirat és a támogatás
összege is megérkezett Önkormányzatunkhoz.
A Támogató Okirat értelmében a támogatási feltételek
az alábbiak:
• Csak a 2018. október 15-ig igénybejelentést tett
háztartások részesülhetnek támogatásban.
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• A támogatás nem használható fel a tüzelőanyag
jogosulthoz történő szállítási költségeinek fedezésére,
annak biztosítása a támogatásban részesülőt terheli.
• Bár az Önkormányzat nem köteles a tüzelőanyagot
nemcsak házhoz, hanem a településre sem szállítani,
miután Szabadegyházán nincs tüzép, így a jogosultaknak mindenképpen távolabbi településről kellett
volna beszerezniük a tüzelőanyagot.
• Gazdaságossági szempontok miatt az Önkormányzat úgy döntött, hogy a - lakosság terheinek csökkentése érdekében - a tüzelőanyagot Szabadegyházára szállítja, a szállítás költségeit finanszírozza, és az
egyszerűbb, könnyebb, gyorsabb elosztás érdekében
fabrikett formájában biztosítja.
• A tüzelőanyag átvételét az érintett háztartásoknak a
mai naptól, legkésőbb 2019. december 15-ég biztosítjuk a Polgármesteri Hivatalban (Szabadegyháza,
Kossuth utca 2.).
• Az Önkormányzat jelzi, és jogosult tudomásul veszi,
hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült.
• A tüzelőanyag átvételét a kérelmezőnek aláírásával
igazolnia kell.
Összegezve tájékoztatom Önöket, hogy a téli rezsicsökkentés keretében nyújtandó 12.000 Ft összegű
támogatás nem pénzbeli, azt a fentiek értelmében
természetben kell kiadni a jogosultak részére, továbbá
fontos, hogy a tüzelőanyag elszállítását a jogosultaknak kell megoldania, annak fedezetére a támogatás
nem használható fel. Az Önkormányzat telephelyére
történő szállítást az Önkormányzat saját költségvetéséből finanszírozza.
A 84 családnak biztosított támogatás összege:
84x12.000 Ft=1.008.000 Ft (az állami költségvetés finanszírozza).
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI
EGYEZTETÉSRE
Ezúton tájékoztatom a tisztelt Lakosságot, Civil
szervezeteket és Gazdálkodó szervezeteket,
hogy Szabadegyháza Község Önkormányzata új
településfejlesztési koncepció és településrendezési
eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) készítését határozta el.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
Rendelet (továbbiakban Korm.r.), valamint a partnerségi egyeztetés szabályait megállapító helyi rendelet
alapján ezúton értesítem a partnereket a készítendő
településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről.
A tervkészítés célja:
Szabadegyháza teljes közigazgatási területét érintően a településrendezési eszközök felülvizsgálata vált
szükségessé, mert a Korm.r. 45. § (1) bekezdése
értelmében a 2012. december 31-én hatályban lévő
településrendezési eszközök 2021. december 31-

éig alkalmazhatók.
Az új településrendezési eszközök a Korm.rendeletnek megfelelő tartalmú településfejlesztési koncepció
alapján kerülnek kidolgozásra.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) értelmében a településfejlesztési koncepcióval összhangban készül a
településszerkezeti terv.
A településrendezés együttes célja a lakosság életminőségének és a település versenyképességének
javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a
térségi, a települési és a jogos magánérdekek ös�szhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.
Cél továbbá, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének megfelelően a hatályos építésügyi jogszabályoknak megfelelő új helyi építési szabályzatot

és szabályozási tervet fogadjon el.
A közzétett felhívás és tájékoztatás alapján a partnerek 2019. április 2-ig előzetes írásos véleményt
nyilváníthatnak a készülő tervekkel kapcsolatban.
Az előzetes véleményeket írásban kérjük eljuttatni a
Polgármesteri Hivatal címére, illetve a polgarmester@
szabadegyhaza.hu vagy a jegyzo@szabadegyhaza.
hu e-mail címekre.
A készítendő településfejlesztési koncepcióról és településrendezési eszközökről lakossági fórumon is tájékoztatást tartunk.
A lakossági fórum időpontja: 2019. március
25., hétfő 17.00 óra
Helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme
A partnerségi egyeztetésben résztvevő partnerek: a
lakosság, az érdekképviseleti szervek, az érintett helyi
önkormányzati szervek, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek és intézmények.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS HELYI
CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Szabadegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.) önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a helyi civil
szervezetek támogatására.
A pályázat célja:
A pályázat a helyi civil szervezetek 2019. január 1.
és 2019. december 31. között megrendezendő rendezvényeit támogatja, valamint az érintett szervezetek
működési költségeihez kíván hozzájárulni.
Pályázók köre:
Szabadegyházán működő civil szervezetek, amelyeket az illetékes törvényszék (bíróság) szabadegyházai
székhellyel bejegyzett.
Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök:
a civil szervezetet bemutató kiadványok támogatása,
a civil szervezet pályázati önrészének támogatása,
a civil szervezet működési támogatása

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt
támogatás kifizetését fel kell függeszteni:
• a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott vagy benyújtandó
lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben
van,
• a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl
meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
• a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.
Pályázni az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 4/2015. (IV. 01.)
önkormányzati rendelete 1. számú melléklete
szerinti adatlapon lehet. A pályázathoz csatolni
kell a közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1)
bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. §

(1) bekezdés szerinti érintettségről szóló nyilatkozatot.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019.
március 14., 16.00 óra.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt
borítékban, egy példányban, az e célra készített adatlap és a kötelező mellékletek csatolásával személyesen vagy postai úton kérjük benyújtani a Hivatalban,
Szabadegyháza Község Polgármesterének/Képviselő-testületének címezve.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március
19.
A pályázat elbírálásáról a döntést követő 15 napon
belül értesül a pályázó. A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás
kifizetésére a szerződés aláírását követően kerül sor.
Szabadegyháza, 2019. február 7.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
5

IV. ÍZIG-VÉRIG DISZNÓTOR
FESZTIVÁL KORONDON
Negyedik alkalommal szerveztek disznótoros fesztivállal egybekötött böllérversenyt erdélyi testvértelepülésünkön, Korondon, ahová Szabadegyháza
küldöttségét is meghívták. A rendezvényt idén is a
település központjában, a Páll Lajos Művelődési Ház
előtti téren rendezték. A versenyen 8 csapat indult,
Ahogy Katona Mihály polgármester elmondta: „Vidékünkön a tél a disznóvágás szezonja. Számos székelyföldi háznál még mindig hagyományos körülmények között vágják le és dolgozzák föl a sertést. Ezt
a szokást megőrizve a korondi önkormányzat minden év februárjának első hétvégéjén böllérversenyt
szervez. Ezt annak szellemében indítottuk el, hogy
közösségépítő jellege legyen a rendezvénynek. Azon
a napon barátok, szülők, gyerekek, testvérek, ismerősök idelátogatnak és együtt szórakozunk. Ezáltal is
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közelebb hozzuk az embereket ahhoz a hagyományhoz, amit disznóvágás alkalmával meghonosítottak.
Ez fontos számunkra, mert a gyerekeink nem látják,
hogy a disznó feldolgozása milyen körülmények között kell, hogy lefolyjon, akkor ez pár év múlva ki
fog halni, mert az újabb, modern világ egészen más
irányba vezeti a fiatalokat. Ezzel próbálunk nagyobb
hangsúlyt fektetni azokra a hagyományos dolgokra,
amelyeket községünkben és a községünkhöz tartozó
településeken is idáig folytattunk. A versenyre idén az eddigiekkel ellentétben - nem csupán a község
területéről érkeztek csapatok, a nyolc csapat közül
egy magyarországi település és egy Brassó melletti
román nagyközség, Tatrang is részt vesz a versenyben. Ezzel is hangot adunk annak, hogy ilyen esetben
is közösen tudunk gondolkodni, legyen akár román,
akár magyar nyelvű az a település.”

A rengeteg ínycsiklandozó falat mellett a jó hangulatról Vaszi Levente és az Abásfalvi Cigányzenekar gondoskodott, akikhez még Katona Mihály polgármester
is beszállt néhány nóta erejéig.

ISKOLAI HÍREK
MESÉS HELYEN JÁRTUNK
Székesfehérváron van egy mesés pont, a neve is ez,
Népmesepont, ahol tényleg a mesék világába csöppenhetnek a gyerekek. Pár hónapja Szabadegyházán
jártak, s a foglalkozásnak akkora sikere volt, hogy
január végén a 4. és 5. osztályosaink is ellátogattak hozzájuk egy programra. Az alábbiakban az ő
élménybeszámolójukat olvashatják.
A székesfehérvári Gárdonyi Géza Művelődési Ház ad
helyet a Székesfehérvári Népmesepontnak. Itt az ovisok és általános iskolások még közelebb kerülhetnek
a népmesékhez, népi játékokhoz. A foglalkozásokon
lehetőség nyílik kézműveskedni, táncolni, interaktívan
meséket feldolgozni. Ezek ingyenes programok, de
előzetes bejelentéshez kötöttek.
Egy ilyen foglalkozáson vett részt a 4.a és 4.b osztály január 21-én. Helga nénit, a foglalkozás vezetőjét
már ismerősként üdvözöltük, mivel decemberben ő
látogatott el hozzánk a Művelődési Házba és tartott
vidám 60 perces foglalkozást nekünk. Akkor beszéltük meg ezt a találkozót.
Járatos autóbusszal utaztunk az úticélunkhoz. Volt
alkalmunk megtapasztalni, hogy nem is olyan egyszerű naponta bejárni egy másik településre. Helga

néni már várt ránk. Meghallgattuk a Pirosmalac című
mesét, beszélgettünk az újévről, farsangi időszakról,
kipróbáltuk az interaktív táblát. Könyvjelzőt készített
ki-ki magának. Rajzoltunk királylányokat és lovagokat,
majd vidám közös is éneklés, daltanulás következett.
A foglalkozást Az égigérő paszuly népmesével zártuk,
amit kényelmes fotelekből nézhettünk meg.
Nagyon jó délután volt, mely meghozta kedvünket
arra, hogy nemsokára újra ellátogassunk a Népmesepontra, s egy pünkösdi foglalkozáson vegyünk részt.
Reméljük, sikerülni fog!
Hazaindulásig még jócskán volt időnk, így a belváros
utcáin tettünk egy rövidke sétát. A Vörösmarty Színházba is bekukkantottunk, megnéztük a galériáját.
Teli élménnyel, kalanddal „tarsolyunkban” érkeztünk
meg.
Bódás Márta
Pár nappal a negyedik osztályosok után az ötödik
osztályosok is elindultak Fehérvárra, hogy a Magyar
kultúra napjához kötődő programon vegyenek részt.
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház Mesepontja által

kínált interaktív foglalkozáson való részvétel volt az
egyik cél. A helyszín a díszletekkel, a mesemotívumokkal, babzsákfotelekkel és az interaktív táblával
lenyűgözte a gyerekeket. A foglalkozás egyik része
egy népmese eljátszása volt önkéntes jelentkezők
segítségével, továbbá a foglalkozásvezető narrációjával. Az önkéntes gyerekek lelkesen vettek részt
a rögtönzött előadásban. A többiek pedig rendkívül
jól szórakoztak a mese megtekintésével. Az előadás
után könyvjelzőket és varázspálcát készíthettek, ezenkívül még az interaktív táblát is kipróbálhatták.
Nagy örömet szerzett a gyerekeknek, hogy még a
Mesepont cicájával is találkozhattak.
A következő célunk egy séta után a Fejér Megyei
Vörösmarty Könyvtár meglátogatása volt. Minden
gyermek nagy érdeklődéssel nézett körül a polcokon,
és nem sokkal később mindenki egy választott könyv
társaságában telepedett le egy székre és elmélyülten
olvasgatta a kincset, amit talált.
/Az utazást egy távolsági és egy helyijárattal valósítottuk meg. Mókás volt látni, hogy minden gyermek
a csuklós busz közepén akart utazni. :)/
Tanka Szilvia
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TOLLASLABDA DIÁKOLIMPIA
Február 2-án rendezték meg Seregélyesen a Tollaslabda Diákolimpia Megyei Döntőjét, melyen iskolánk
tanulói ismét sikereket értek el.
Három korcsoportban tizennégy tanulónk indult a
megmérettetésen. A nap folyamán minden indulónak
5 mérkőzést kellett játszania, s a továbbjutáshoz leg-

alább három, de inkább négy meccset kellett nyerni.
Tizennégyen vettünk részt a megmérettetésen, három
korcsoportban. Minden résztvevőnek 5 mérkőzést
kellet játszania a nap folyamán. Ez a mieink közül 4
tanulónak is sikerült, így részt vehetnek a február 23ai területi döntőn, amit szintén Seregélyesen rendeznek meg. A legeredményesebb versenyzőnk Palóka

Dávid volt, aki veretlenül lett megyei bajnok. Bolla
János és Ferhécz Aletta harmadik helyezést ért el,
Borsos Petra pedig negyedik lett. Néhány ponton múlott a továbbjutás két ötödik helyet elért tanulónknak,
akik Bogdán Luca és Jakab Lajos voltak.
A többieknek is sikerült 1-2 győzelmet aratniuk.

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI
KERESD A NŐT!
Ezzel a címmel hirdettük meg a Hevesi Sándor Színtársulat újabb előadását a kultúra világnapja alkalmából, amely január 26-án került megrendezésre.
A kultúra napját 1989 óta ünnepeljük Magyarországon, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát ekkor véglegesítette. Ezen a napon az
ország minden részén kulturális rendezvényekkel a
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magyar hagyományőrzéshez, régi szokások felelevenítéséhez köthető programokkal emlékezünk meg.
A Nagy László Művelődési Házban egy színházi esttel
járultunk hozzá a hagyományőrzéshez. Az előző évi
sikerre tekintettel nagy várakozással tekintettünk a
Hevesi Sándor Színtársulat Karinthy-darabokból ös�szeállított estje elé. Az érdeklődők számát tekintve

panaszra nem lehetett okunk, ugyanis kétszer annyian
jöttek el, mint az előző évben. A rövid, hol szatirikus,
hol ironikus jelenetek nem arattak osztatlan sikert
mindenkinél, azonban a következtetést levontuk: a
férfi és nő közötti kapcsolat örök rejtély marad.
Omischl Erika

SCRAPBOOK ALBUMKÉSZÍTŐ
TANFOLYAM
Mi is az a scrapbook? Ez egy olyan hobbi, melynek során családi fotókat, nyaralási emlékeket,
kéziratokat, nyomtatott műveket tudunk színes,
egyedi albumokba rendezni. Az albumkészítésnek számtalan felhasználási módja van a
születésnapi üdvözlőlapokon át a képkeretig, a
naptáraktól kezdve a fotóalbumokig.
Szombaton délután kis csapat jött össze a
művelődési házban, hogy a Művészellátó Hobbykellék Üzlet vezetőjétől, Segesdiné Ildikótól
és munkatársától megtanuljuk, hogyan kell
ilyen albumot készíteni. Speciális eszközök
nem szükségesek hozzá, gyakorlatilag otthon
is el tudunk készíteni egy csodaszép fotótartó
csodát, de azért az összeállításban nagyon is
kellett a hozzáértő útmutatás.
A fedlap díszítéséhez rengeteg ötletből inspirálódhatunk az internetről, és felhasználhatunk

minden kezünk ügyében levő kis apróságot:
gombokat, csipkedarabokat, színes és mintás
papírokat, matricákat, nyomdákat és stencilező
eszközöket.
Ildikó fehérvári üzletében már máskor is vásároltunk kézműves programokra, és reményeink
szerint nem utoljára hívtuk meg gyorstalpaló
tanfolyam tartására, mert gyönyörű dolgokat alkotnak, folyamatosan megújuló árukészletükből
pedig eszközöket is rögtön be lehet szerezni:
foglalkoznak bútorfestéssel, dekupázsolással,
gyöngyfűzéssel, akril festékekkel, asztali díszek
készítésével.
A szombat délután ismét jó hangulatban telt,
ahol a közös alkotás öröme hozott össze minket.
Omischl Erika
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ESEN SEGÍTÜNK!
Csoportunk emlőrák-műtéten átesett betegek részére készít
formatervezett, szív alakú, bőrbarát párnákat, melyek
elősegítik a sebgyógyulást és a zavartalan nyirokkeringést.
Az elkészült párnák az Országos Onkológiai Intézetbe és a
Fejér Megyei Szent György Kórházba kerülnek, ahol a
betegek ajándékba kapják.
A párnák megvarrásához tépett, pelyhesített vlies szükséges,
melyet beszerzünk, azonban a feltépésében segítséget kérünk.
Várjuk az önkéntes segítőket, akik a vlies feltépésével
hozzájárulnának nőtársaink gyógyulásához, és nem
utolsósorban egy jó kis beszélgetésben is aktív partnerek
lennének!

Következő alkalom:
2019. március 1., péntek
17:30
Helyszín:
Nagy László Művelődési Ház
(Szabadegyháza, Szabadság tér 18.)

10

SZAKORVOSI RENDELŐ INTÉZET
2481 Velence, Balatoni út 65.

Tel.: 22/589-515
Fax: 22/589-516
E-mail: titkarsag@velemceszakrendelo.hu

MEGHÍVÓ
Az Egészségfejlesztési Iroda
minden érdeklődőt szeretettel vár
a Szabadegyházai Egészségklub rendezvényére
2019. február 28-án (csütörtökön) 17 órakor
Szabadegyházán a Művelődési Házban
(Szabadság tér 18.)

A kardiológia napjainkban
Köszöntő:

Dr. Ferencz Péter

ügyvezető igazgató
az Egészségfejlesztési Iroda vezetője
Előadó:

Dr. Szabó Péter

belgyógyász, kardiológus főorvos

Egészségfejlesztési Iroda (Gárdonyi Járás)
Cím: Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 2481 Velence,
Balatoni út 65.
E-mail: efi@velenceszakrendelo.hu
Facebook: facebook.com/VelenceEFI/
Telefon: 30/316-1069
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KÖNYVTÁRI HÍREK
2007-ben jelent meg egy amerikai film, A Jane
Austen könyvklub. Öt nőről és egy férfiről szól, akik
azért ülnek rendszeresen össze, hogy Jane Austen
egy-egy művét elolvasva beszélgessenek saját
magánéleti problémáikról. Rádöbbennek ugyanis,
hogy a több mint 200 évvel korábban született
történetek szívfájdalmai időtlenek, minden korra
érvényesek.
A film alaptörténete adta az ötletet ahhoz, hogy a
könyvtárban mi is alapítsunk egy könyvklubot, ahol
havonta összejöhetünk és elmeséljük egymásnak
olvasmányélményeinket. A filmmel ellentétben
nem magánéleti gondjainkat elemezzük, hanem a
könyveket, melyeket elolvasunk.

Eltelt majd’ egy év az első olvasóköri találkozó
óta, és kis csapatunk hűségesen látogatja az
összejöveteleket, melyeket minden hónap első
szerdáján, 18 órától tartunk a Könyvtárban. Vegyes
korosztályból jöttünk össze, mert az általános
iskolástól kezdve a nyugdíjasig, a középiskolás
tanulótól az aktív dolgozókig képviseltetjük magunkat.
Rengeteg, rendszeresen megújuló könyvkínálatból
tudunk válogatni, sőt aki a kihívásos feladatot
teljesíti, külön jutalomban részesül. Nem nagy értékű
ajándékra kell gondolni, olyan apróságok, mint egy
könyvjelző vagy kulcstartó, azonban emlékeztet
minket arra, hogy sikeresen vettünk egy akadályt.
Néhány példa az eddigi kihívások közül:

- Olvassunk el egy olyan könyvet, mely szigeten
játszódik!
- Olvassunk el egy olyan könyvet, melynek borítóján
egy közlekedési eszköz található!
- Olvassunk el egy olyan könyvet, melynek a címében
egy női név szerepel!
- Olvassunk el egy olyan könyvet, melynek a címében
egy étel neve szerepel!
A feladatok mindegyike teljesíthető volt eddig, így
izgatottan várjuk, hogy új érdeklődők is csatlakozzanak
hozzánk a jövőben!
Omischl Erika

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
Kő Imréné Cecília alkotásaiból nyílt kiállítás
január 14-én a Nagy László Művelődési
Házban.
Cecília Úrhidáról származik, 2014 óta
foglalkozik festészettel, és szereti magát
mindenféle technikában kipróbálni. Kedvenc
témája a virágábrázolás, sok képén
megjelennek a növények, az élénk színek,
a szép formák, a csendéletek.
Kiállításának megnyitóján Lencsés R. Julianna
és Fekete Anna szavalt az egybegyűlt
érdeklődőknek, ismerősöknek, barátoknak.
Omischl Erika
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Rendezvénynaptár - 2019.
Március 9.
Március 15.
Március 23.
Április 11.
Április 13.
Április 27.
Május 18.
Május 25.
Május 29.
Június
Június
Június
Július 5-6.
Július
Július
Augusztus 17.
Augusztus 18.
Augusztus
Szeptember 16-22.
Szeptember 28.
Október 4.
Október 12.
Október
Október 23.
November 9.
November
December 1.
December 6.
December 7.
December 8.
December 15.
December 20/21/22.

Zsibvásár
Megemlékező műsor
Bábszínház
Költészet napja szavalóverseny
Húsvéti családi nap bábszínházzal, kézműves
foglalkozással

Táncnap

Dalkörök találkozója
Gyereknap
Kihívás Napja
citeratábor
Akrobatikus rock and roll tábor
Rivalda Musical Stúdió színházi előadás

Cukorfalat Fesztivál
Festőtábor
Mozgómozi

Főzőverseny
SzabadNap
Családsegítő szolgálat napközis tábor
Mobilitási Hét
Idősek napja
Aradi vértanúk megemlékező műsora
Szüreti felvonulás és bál
Nyugdíjas klubok találkozója
Megemlékező műsor
Egészségvédelmi nap
Salsa-est
Első adventi gyertyagyújtás
Községi Mikulás
Mikulás Gála
Református Kávéház
Gödöllői kirándulás (Betlehemi Láng)
Iskolai karácsony

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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KÖSZÖNTJÜK TELEPÜLÉSÜNK ÚJ POLGÁRÁT!

TÓTH BENETT
2019. 01. 15. GÉZA U. 12.

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyszám: FE-02/ÉÁO/00217-2/2019.
Ügyintéző: Dr. Szlávik Ferenc 			

Tárgy: Sárbogárdi ügyelet 2019. március
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

Március 2-3.

Dr. Csele József

2433, Sárosd, Sport u. 30.

06-30/993-9404

Március 9-10.

Dr. Keszthelyi Gábor

8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.

06-20/974-9065

Március 15-16-17.

Dr. Zámbó Csilla

7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.

06-30/287-4652

Január 26-27.

Dr. Kellner Péter

7003, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

06-30/939-8629

Sárbogárd, 2019. február 06.

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
14

MOBIL TAKARÉK - SZERDÁNKÉNT
A B3 Takarékszövetkezet tájékoztatása szerint a
Mobil Takarék - a korábban jelzettől eltérően egy
héttel később - 2019. február 27-étől
minden héten szerdán 12-14 óra között
várja az ügyfeleket a Szabadegyháza, Szabadság
tér 1. szám alatti parkolóban (székelykapunál).

Erdély
2019. június 23-28.
Autóbuszos kirándulás Erdélybe Szabadegyházáról
Ízelítő a tervezett programból:
- Korond és környéke (különösen a korondi és környékbeli
nevezetességek)
- Gyilkos-tó, Békás-szoros
- Nagyszeben
- Csíksomlyó
A részletes program és bővebb információ később várható!
Az útiköltséget Szabadegyháza Község Önkormányzata
finanszírozza.
A jelentkezés nem időrendi sorrendben történik, elsőbbséget
élveznek a szabadegyházi lakosok, családok, akik először utaznak
velünk Erdélybe.
Szállás: Korondon (6 nap, 5 éjszaka)
Díj: szállás + félpanzió (reggeli, vacsora):

36.000,- Ft/fő

+ belépőjegyek
A programváltozás jogát fenntartjuk!
Előzetes jelentkezés: 30/638-4249 (Egri Andi)
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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

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
Telefon:
Ügyintézés:
Szabadegyháza, 06/20/292-99-64;
06/25/478-039
Géza u. 14.
(Reni Virágbolt)

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

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

A hirdetésekhez pluszban:

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

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

