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Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

2019. MÁRCIUS I 9. ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Március 19-én tartotta soron következő ülését a képviselő-testület, azt megelőzően a pénzügyi bizottság.
Az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk:
Elfogadtuk a 2019. évi közbeszerzési tervet.
Jelenleg két közbeszerzési eljárás tervezett költségbecslése ismert, ezeket vettük fel a közbeszerzési
tervbe. Folyamatban van a Madách utca felújítására
kiírt közbeszerzési eljárás, valamint az általános iskola
energetikai korszerűsítésére kiírt eljárás. A Madách
utca felújítása a tervezői költségbecslés szerint nettó
34.750.020 Ft, az általános iskola felújításának ter-

vezett költségvetése nettó 85.940.070 Ft. A tervek
szerint április elején kezdődnek a beruházások. Emellett a későbbiekben még várhatók további közbeszerzésieljárás-köteles felújítások, pl. a Hangya közben a
minap tartottunk helyszíni szemlét Szabolcs László
mérnök úrral, aki néhány napon belül elkészíti a tervezői költségbecslést, és ennek az utcának a felújítását
is megkezdhetjük, kiírhatjuk a közbeszerzési eljárást.
Energiatakarékos korszerűsítés iránti kérelmeket is elbírált a testület. A márciusi ülésre
nyolc kérelem érkezett. Minden kérelem megfelelt a

Egyesület, egyház neve

Pályázati témakör

Megítélt támogatás

Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Református Missziói Egyházközség

Közösségteremtő-kulturális

2.650.000 Ft

Szabadegyháza Római Katolikus Plébánia

Közösségteremtő-kulturális

2.796.300 Ft

Szabadegyházai Kinizsi Vadásztársaság

Sport

1.200.000 Ft

Vadliba Vadásztársaság

Sport

100.000 Ft

Harmónia Klub Szabadegyháza

Közösségteremtő-kulturális-sport

1.256.000 Ft

B-Cool Dance Team Közhasznú Egyesület

Sport

100.000 Ft

Skorpió P-ÖTE

Polgárőrség

1.200.000 Ft

Kinizsi SC Labdarúgó Szakosztály

Sport

7.549.046 Ft

Kinizsi SC Természetjáró Szakosztály

Sport

1.500.000 Ft

Kinizsi SC Tenisz Szakosztály

Sport

1.500.000 Ft

Összesen
A képviselő-testület utólag jóváhagyta a polgármester
azon döntését, hogy a Kinizsi SC részére az elmúlt
héten sürgősséggel átutalt 1,3 millió forintos támogatási előleget, miután TAO-elszámolási kötelezettségét
határidőre rendezni kellett. Ezt az összeget támogatási előlegként utaltuk át az egyesület számlájára,
visszafizetésének módjáról a későbbiekben döntünk.
A Kinizsi SC vezetőségének kérésére belső ellenőri
vizsgálatot kérnek az egyesület pénzügyi-gazdálkodási ellenőrzésének több éves visszamenőleges
áttekintésére, mivel az új elnökség szeretne tisztán
látni a pénzügyi helyzettel kapcsolatban, és nem szeretne újból olyan tényekkel szembesülni, hogy egy
utólagos ellenőrzésnél derül ki visszafizetési kötelezettség. Az önkormányzat is ilyen feltételekkel utalta
át ezt az összeget március 12-én, hogy átvilágítsák
az egyesület gazdálkodását. A Kinizsi SC vezetőjével
és a belső ellenőrrel háromoldalú szerződést köt az
önkormányzat az ellenőrzés időintervallumának és
egyéb feltételeinek meghatározásában.
A képviselő-testület döntött továbbá arról, hogy a
Pusztaszabolcsi Mentőállomás működését 200 ezer
forinttal támogatja.
A bejelentések között elhangzott, hogy a külterületi,
kb. 6 hektáros terület fűnyírási munkáit kiszervezzük,
vállalkozót bízunk meg a feladattal. A munkák értéke
kb. 3,4 millió forint erre az évre. Ebbe beletartozik a
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rendeletben foglaltaknak, így összesen 3.314.425 Ft
összegű támogatást ítélt meg a testület.
Döntött a testület a helyi civil szervezeteknek nyújtandó támogatásokról. Az idén a korábbi évekhez képest több kérelem érkezett. Mivel
az egyesületek, egyházak által pályázott összeg
29.851.569 Ft volt, ugyanakkor a költségvetésben
mindössze 16,2 millió Ft-os összeg szerepel ezen a
jogcímen, így valamivel több összeget osztott szét a
testület, a költségvetési rendeleten majd át kell vezetni a módosítást.

19.851.369 Ft

Szabadegyháza táblától, a „varrodától” a régi 62-es
melletti fűnyírástól kezdve a Széchenyi utca végéig
fekvő külterületi fűnyírás, a lakótelepet is beleértve,
valamint a lakótelep virágosítási feladatai is. Egyben
felhívjuk a lakótelepi lakosok figyelmét, hogy a jövőben a gépkocsijaikkal lehetőleg ne a házak közötti
füves területen parkoljanak, hanem a parkolókban.

A testületi ülésen elhangzott még, hogy nagyon sok
az illegális hulladéklerakás a település bel- és külterületén. Ennek visszaszorítására több intézkedést is
tesz az önkormányzat, pl. a kvázi mezőőri feladatokat is ellátó vadásztársaság támogatásával (járőrözés),
valamint vadkamerák kihelyezésével és folyamatos
ellenőrzésével.

ULTRAHANG-KÉSZÜLÉKKEL GAZDAGODOTT
SZABADEGYHÁZA
Az egészségügyi komplexumba az elmúlt években
számos, a vizsgálatokat segítő eszközt, készüléket
vásárolt az önkormányzat, így pl. fogröntgent, fizikoterápiás készüléket, új EKG-t. Az elmúlt héten
érkezett meg a védő-tanácsadóba a Logiq V5
Expert típusú ultrahang-készülék, amit dr. Berzsenyi Tibor főorvos úr már a szerdai nőgyógyászati
rendelésén ki is próbálhatott.
A készülék 6,2 millió Ft-ba került.

GÁZSZÜNET SZABADEGYHÁZÁN
Tájékoztatjuk Szabadegyháza lakosságát, hogy 2019. június 25. 6 óra és június 27. 6 óra között az E.ON gázszünetet
tervez Szabadegyháza egész területén, a gázfogadó állomás karbantartási munkái miatt. A gázszünet érinti a környékbeli
településeket is (Sárosd, Perkáta, Hantos, Nagylók).

ÓVODAI HÍREK
Farsangi fánk,
pufóka,
teremben áll
a móka.
Kéményseprő,
Piroska,
a szakács meg
a kukta
ropják együtt
a táncot,
mind megeszik
a fánkot.
(Czeglédy Gabriella: Áll a bál)

Ébredj, új tavasz,
jégtörő, sugaras,
gallyat gombosító,
rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat
víg versre tanító.
- mondja Csanádi Imre Tavasz-ébresztő című
versében.
Bizony mi is nagyon vártuk már a jó időt! Mindent
meg is tettünk ennek érdekében, hogy mihamarabb
Szabadegyházára csaljuk….
Januárban, mikor még volt hó, madarakat etettünk,
Hóemberek-napját ünnepeltünk: dalokkal, koncerttel,
barkácsolással tisztelegtünk a tél örömei előtt.
De aztán már a napocskát vágytuk: február másodikán izgatottan lestük a barlangjából kibújó medvét
és drukkoltunk, hogy ne lássa meg az árnyékát. A
Nefelejcs bábszínház el is hozta nekünk Tányértalpú
Medve bácsit. Aztán eljött a várva várt nap:

Február 28-án segítettünk mi is „eltakarodni” a télnek.
Maskaráztunk, bolondoztunk és hangos vigadozásunkkal elzavartuk a rossz időt.
Márciusban pedig már köszönthettünk is a tavaszt:
nemzeti ünnepünkkel, madárcsicsergős-virágillatú
sétával, víz-világnapjával.

Az óvó nénik
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ÓVODANYITOGATÓ
a
SZABADEGYHÁZAI KINCSEM ÓVODÁBAN

Kincsem Óvodánk szeretettel várja az óvodába készülő
2 - 3 éves gyerekeket és szüleiket óvodanyitogató délelőttjére,
ahol megismerkedhetnek az óvoda dolgozóival, játékaival.
A váltócipőt és a jókedvét ne hagyja otthon senki!

Időpontja: 2016.04.23. 9.00-11.00-ig
Helyszíne: Szabadegyházai Kincsem Óvoda és Konyha
2432 Szabadegyháza, József A. u. 1.

ISKOLAI HÍREK
FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Már régóta hagyomány az iskolánkban, hogy a február a farsang, a jelmezbe öltözés, a vidámság, a jókedv,
a tánc időszaka. Az idei évben is így történt, február
15-én.
Már januárban elkezdődött a lázas készülődés, hogy
ki milyen jelmezt készíttet anyával, apával, esetleg az
ügyes kezű nagymamával. A szülők már előre felajánlották a finom tortákat, sütiket és a segítségüket
a szendvicsek elkészítéséhez és a terem feldíszítéséhez. A szülőkkel, kollégákkal, a Diákönkormányzat
tagjaival megbeszéltük a tennivalókat, a szervezés
feladatait. Segítségüket ajánlották fel volt diákjaink
is, akik már középiskolások. Az önkormányzattól is
kaptunk sok finom süteményt s a jelmezesek versenyének díjaihoz is hozzájárult édességkosarakkal.
A programban elsőként az alsósok farsangi délutánja kezdődött. Nyitótánccal indult a mulatság, aztán
következett az ötletes, szebbnél szebb jelmezesek
felvonulása, a jelmezek bemutatása a zsűri előtt. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga, mert kreatív, sok
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szép beöltözést láthatott a kicsik versenyében. A zsűri
tagjai az idén: Egriné Ambrus Andrea polgármester
asszonyunk, Szeipné Dérfi Márta volt igazgatónk, Pálfyné Miklós Andrea igazgatónk, valamint Dombrovszki
Gáborné a szülők részéről. Ferhécz Aletta, a DÖK
elnöke a diákokat képviselte. A jelmezversenyben
külön értékelték az 1-2. és a 3-4. osztályosokat, így
csoportonként 1., 2., 3. helyezés született és még
különdíjban is részesültek a gyerekek az önkormányzat jóvoltából. A tombolák vásárlásával folytatódott a
program, a büfében pedig szorgos kezeknek köszönhetően finom szendvicsek, sütemények és üdítők
várták a gyermekeket. Nagy izgalommal zajlott le a
tombolahúzás is, hisz sok volt az értékes nyeremény
a helyi vállalkozóknak és a szülőknek köszönhetően.
A felajánlott torták mellett a Diákönkormányzat is biztosított értékes nyereményeket.
Az idei farsang színvonalát emelte, hogy a 8. a és a 8. b
osztály vállalta a nyitótáncok betanulását, amelynek
szervezését Bolláné Gódány Erika irányította. A szülők

és az önkormányzat támogatásának köszönhetően
sikerült szebbnél szebb lányruhákat kölcsönözni, és a
fiúk is hozzájuk igazították elegáns viseletüket. A tánc
sikere nem maradt el. 10 lány és 10 fiú mutatta be,
hogy milyen jól tudnak táncolni a keringő szép zenéjére, amit a meghívott vendégek, szülők, nagyszülők,
rokonok, barátok is megtekinthettek.
Egy meghitt, jó hangulatú farsang vette ezzel kezdetét
a nagyoknál is. Akadtak bátor, jelmezbe öltözött felsős
diákok, akiket szintén értékelt a zsűri. A tombola, a
büfé itt is üzemelt. Értékes nyereményeket a tombolahúzás után a felsősök is hazavihettek. De számukra a
közös tánc jelentette az est fénypontját. Elmondásaik
alapján a résztvevő gyerekek jól érezték magukat.
Mindenkinek köszönjük a segítséget, aki hozzájárult
e nap sikeréhez!
Kolonics Zsuzsanna Ibolya
DÖK munkáját segítő pedagógus

TŰZCIRKUSZ
A cirkusz bámulatos világa mindenkit elvarázsol. Gyerekként mindent elhiszünk, amit ott látunk. Később
magyarázatokat keresünk, kicsit hitetlenkedünk, de
idősebbként már újra csak élvezzük, hogy pár óráig
ismét gyerekek lehetünk, s akkor már elég bölcsek
vagyunk ahhoz, hogy ne akarjunk mindent megérteni.
Csak hagyni kell, hogy elvarázsoljon, hinni a szemünk

elé táruló látványban, kicsit kikapcsolódni a valóságból ebben a mesevilágban. Ezért nagy élmény egy jó
cirkuszi előadás gyereknek és felnőttnek egyaránt.
Nem csoda hát, hogy mindenki várta a március 1-jét,
amikor 45 tanulónkkal a Fővárosi Nagycirkuszba látogattunk. Előadás előtt jutott még időnk egy kis sétára

a Hősök terén, majd e játékra a Városliget játszóterén.
A cirkuszban a nézőteret betöltötte a gyerekek zsivaja, érződött az izgatott várakozás. Aztán minden elsötétült, s kezdetét vette a Főnix-Tűzcirkusz előadás
a világhírű Rippel testvérek rendezésében. A műsor
története: egy tűzvarázsló megteremti a világot,
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s mikor minden készen van, égető hiány kezdi gyötörni, s elindul megkeresni a boldogság tűzmadarát.
Tűzből született világot láthattunk látványos produkciókkal, fény- és videótechnikával. A fellépők között
magyar világsztárok is voltak, mint például Simet
László, aki motorral mutatta be produkcióját a ferde
dróton, valamint egy szédületes halálkerék-számban
is lenyűgözte a gyerekeket. A többszörös díjnyertes
Richter-család egyik ifjú tagja egzotikus teve- és
zebraprodukciót mutatott be a manézsban, majd a

magyar virtust idéző, dinamikus zsokészámmal kápráztatott el bennünket a Richter Kevin lovasakrobatacsoport. De látványos tűzshow és tűzzsonglőrök is
színesítették az előadást. Nagy Molnár Dávid, az illúzió
mestere tűzmágusként varázsolta el a közönséget.
Varázslatához egy tanulónk, Horgos Flóra segítségét
is kérte, aki nagyon lelkesen és meglepő ügyességgel varázsolta eggyé a különálló kendőket s méltán
kiérdemelte a közönség tapsát.

A gyerekek tágra nyílt szemekkel figyelték az előadást, hol megijedtek, vajon sikerül-e a veszélyes
produkció, hol pedig a csodálattól kiáltottak fel. Kicsit
csalódottak voltunk, amikor véget ért az előadás, mert
még sokáig szerettük volna élvezni a látványt, amiben
részünk volt. Sok-sok élménnyel tértünk haza.
Hát így telt ez a cirkuszi délután, amiben önkormányzatunk jóvoltából lehetett részük a gyerekeknek.
Köszönjük!

GERGELY-JÁRÁS
Hamarosan beiratkoznak leendő első osztályosaink,
így mi is elindultunk iskolába csalogatni őket. Mivel
a hon- és népismeret 5. osztályban tantárgy, ezért
ennek az évfolyamnak a tanulói bújtak az egykori
kisdiákok szerepébe, s indultak el a faluba Gergelyt
járni. Első útjuk az óvodába vezetett, hogy régi szokás szerint iskolába verbuválják a gyerekeket. „Szent
Gergely vitézei” több helyen előadták toborzó műsorukat. Régen kolbászt és szalonnát kaptak jutalmul a
gergelyjárók, mai követőik a sok édességnek örültek,
amit verbuváló útjuk során kaptak.
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ISKOLANYITOGATÓ
Közeledik a beiratkozás ideje, s tantestületünk úgy döntött, hogy szeretnénk,
ha leendő elsőseink és szüleik is jobban
megismernék iskolánkat, az itt folyó
munkát. Március folyamán több alkalommal lesznek iskolanyitogató foglalkozások, melyek 16 órakor kezdődnek az iskolában. Így március 21-én
a leendő elsős tanítónővel, Kolonics
Zsuzsanna Ibolyával ismerkedhetnek a
gyerekek egy mesés kézműves foglalkozás keretében. Március 28-án kicsit
ismerkedünk az idegen nyelvekkel. Ekkor Szilvi néni angol, Márti néni német
nyelvi játékos foglalkozást tart.
Nagyon fontosnak tartjuk, hogy meg-

feleljünk korunk kihívásainak, ezért
szeptember óta a robotikára, kódolásra nagy hangsúlyt fektetünk. Az
algoritmikus gondolkodás nagyon jól
fejleszthető padlórobotokkal. Ebből
nyújt egy kis ízelítőt Erika néni. Vele és
robotegereinkkel április 4-én találkozhatnak a gyerek.
Szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket, hogy megismerkedjenek iskolánkkal, az oktatásról, nevelésről alkotott nézeteinkkel és a jövőre vonatkozó
elképzeléseinkkel. Az általános iskolai
beiratkozás időpontja: 2019. április 11.
és 12.

TOLLASLABDA
DIÁKOLIMPIA
Február 23-án Seregélyesen rendezték meg a Tollaslabda
Diákolimpia területi döntőjét. Idén is népes mezőny gyűlt össze,
hogy összemérje tudását. A tét nagy volt: a legjobbak jutottak
tovább a hamarosan Vácon megrendezendő országos döntőbe.
Palóka Dávid 7. osztályos tanulónk is jó eséllyel indult a versenyen.
Az alábbiakban az ő beszámolóját olvashatják.

AZ ÉN TOLLASLABDA KALANDOM

Sok gyereknek csak egy jó játék, nekünk sport is,
melyben a játék a lényeg. S mi szeretünk játszani,
még akkor is, ha fárasztó edzések előznek meg egyegy ilyen versenyt.
Így történt ez most is. Rittler Gábor tanár úr sokat
edzett velünk a megyei verseny előtt, ami február

2-án volt Seregélyesen. Ekkor mindenkinek öt mérkőzést kellett játszania. Mindannyian igyekeztünk a
legjobbat kihozni magunkból, s nekem sikerült is,
hiszen mind az öt mérkőzésemet megnyertem. Az
eredményhirdetésen végre felállhattam a dobogó
legfelső fokára, hiszen korcsoportomban én lettem a

legjobb. De a többiek is nagyon ügyesek voltak, így
négyen - Ferhécz Aletta, Borsos Petra, Bolla János
és én - továbbjutottunk a területi döntőre.
Kemény három hét következett edzésekkel. Ennyi
időnk volt felkészülni a területi döntőre, ahova Komárom-Esztergom megyéből is jöttek versenyzők. Izgalmas napnak néztünk elébe február 23-án. Aznap is jó
formában versenyeztem, Rittler tanár úr edzéseinek
és taktikai tanácsainak köszönhetően ismét én lehettem a legjobb. Minden mérkőzésemet megnyertem,
s iskolánk történetében én voltam az első, aki megyei
és területi bajnok is lett. Petra a 6. helyen végzett,
Aletta harmadik, Janika pedig második lett korosztályában. Így hárman képviseljük majd iskolánkat az
országos döntőben.
S mi vár még ránk? Az országos döntő háromnapos
lesz, melynek első két napján 6 mérkőzést kell játszanom. Ha ebből négyet megnyerek, akkor a harmadik
napon már dobogóra jutásért versenyezhetek.
Vác, 2019. március 29-30-31. Nagyon várom már,
hogy összemérhessem tudásomat az ország legjobbjaival. Szurkoljatok nekünk! Hajrá Szabadegyháza!
Palóka Dávid
7. osztályos tanuló
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SAKKOZÓINK A MEGYEI DÖNTŐBEN
Móron rendezték meg a sakk diákolimpia megyei
döntőjét. Az egyéni versenyre nem mentünk el, mert
az időpontja egybeesett a tollas diákolimpiával. A
csapatversenyen a felsős fiú csapatunkat indítottuk
el Bolla János, Sztupa Rafael, Bolla Bence, Sztupa
Dániel összeállításban. Hét csapat versengett, Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, Mórról, Rácalmásról és Válról érkezve. Kellemes meglepetésre nem

játszottunk alárendelt szerepet egyetlen ellenféllel
szemben sem. Ez azért meglepetés, mert a heti 1
óra „edzés” nem biztosítja a sikeres szereplést. 1
győzelem, 2 döntetlen és 3 vereséggel csapatunk
szoros küzdelemben 5. lett, éppen csak hogy lemaradva a negyediktől. Végül is elégedetten jöttünk haza
a versenyről.
Sztupa Ferenc

PÉNZ7 A PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI
KULTÚRA FEJLESZTÉSÉÉRT
2019. február 25. és március 1-je között megrendeztük iskolánkban a Pénz7 nevet viselő pénzügyi és
vállalkozói témahetet. A témahéten aktív szerepet vállalt
minden évfolyam a 3. osztálytól a 8. osztályosokig.
A rajzórákon elkészítették az osztályok a témahéttel
kapcsolatos munkáikat, melyek álmokról, vágyakról,
fizetőeszközökről és pénzügyi döntésekről szóltak. A
képeket a faliújságon láthatták egy héten át az érdeklődők.
Matematika órákon befektetési feladatok megoldásával
foglalkoztak a felső tagozatosok. Életszerű feladatokon keresztül végeztek számításokat arra vonatkozóan,
hogy mennyi egy család megtakarítása adott kiadások
és bevételek mellett, valamint hogy mekkora hozamra
tehetnek szert, ha bankba, illetve kötvényekbe fektetik
a pénzüket.
A 3-4. osztályos tanulók csapatok összeállítása után

megbeszélték spórolási szokásaikat, illetve azt, hogy
ki mire vágyik és ismeri-e vágyai pénzben kifejezett
értékét. Egy takarékosságról szóló mese elolvasása
után különböző kreatív és ismeretszerző feladatokkal
bővítették ismereteiket a megtakarítási célokról (puzzle,
közmondások, mese befejezése).
Technikaórákon minden alsó- és felső évfolyam Monopoly és Gazdálkodj okosan! társasjátékokkal gyakorolta
a pénzgazdálkodást és pénzgyűjtést.
Informatikaórákon a Pénziránytű Alapítvány online játékaival bővíthették a gyerekek banki ismereteiket. A
Pénzügyi foci játékban például a diákok a különböző
foci-kihívásokon keresztül olyan témákról tanulhattak,
mint a megtakarítás, költségvetés készítése, pénzügyi
célok meghatározása és a hitelek helyes felhasználása.
Egy szerda délutáni foglalkozáson összemérhették
megszerzett tudásukat a gyerekek a Kahoot elneve-

zésű kvízjátékkal.
A felsős osztályok osztályfőnöki órákon csapatokban
munkálkodva példákon keresztül családok pénzügyi
helyzetét hasonlították össze, a bevétel és kiadás, költségvetés, kamat, hozam, kockázat fogalmával ismerkedtek meg, képi stimulus alapján bevételi forrásokról
beszélgettek, különböző ötleteket értékeltek spórolt
pénz elhelyezésére vonatkozóan, képek segítségével
döntötték el, hogy a célt, amit a képek megjelenítettek,
milyen befektetés típussal lenne érdemes elérni.
Reméljük, hogy a feladatok, játékok elérték céljukat, s
hozzájárultak gyermekeink pénzügyi tudatosságának
fejlődéséhez.
Tanka Szilvia
szervező

KOSSUTH-HÉT
Ha tavasz, akkor március. Ha március, akkor ismét
elérkezett névadónk hete.
Idén március 6-14. között minden délután színes programok, játékos vetélkedők várták a gyerekeket. A 4.
osztályosok felhasználták a modern technikát, amikor
plakátjaikat számítógépen tervezték meg, melyeken
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Petőfi versekből voltak részletek. A szövegek mellé természetesen képeket is készítettek a gyerekek egyedi
formák segítségével. Az 1., 2. és 3. osztályosok sem
maradtak program nélkül. Ők Kossuth-nótákat tanultak
nagy lelkesedéssel, s egy rögtönzött koncerten be is
mutatták tudásukat. Március 7-én érdekes rejtvényekkel vártuk az alsósokat, majd a kézműves foglalko-

záson papírhuszárokat, kokárdát lehetett készíteni.
Az alsósok mindig nagy izgalommal várják a játékos
váltóversenyt. A csapatok 7 ügyességi feladaton keresztül küzdhettek, s mindent beleadtak, hogy bizonyítsák ügyességüket. Izgalomban nem volt hiány. A
meseverseny is sok gyereket megmozgatott. Ehhez
előzetes feladatként Bálint Ágnes: Madárfürdő című

kisregényének négy fejezetét kellett megismerniük.
A versenyen 7 csapatban, 7 állomáson bizonyíthatták, hogy mennyire olvastak figyelmesen. A feladatok
között volt szófelhő, totó, titkosírás, tankockás online
feladatok, puzzle. Szoros volt a verseny, ami nem csoda, hisz mindenki a hőn áhított kirándulásért küzdött.
Az elsősök sem maradtak feladat nélkül. Ők meséket
olvastak, melyekhez illusztrációt is készítettek.
A felsősök szókeresővel indították a hetet. Ennek is,
mint a hét minden programjának a témája a forradalom
és szabadságharc volt. Az online feladatok rendkívül
népszerűek a gyerekek között, így a kahoot verseny
sem maradhatott el. A történelmi vetélkedőn nagy volt
a tét, hiszen a nyertes csapat részt vehet a Kossuth-hét
fődíjaként, az önkormányzat által felajánlott kiránduláson. Sztupa Ferenc tanár úr idén is izgalmas feladatokat
állított össze a gyerekeknek, melyekhez segítségül hívta
az online feladatkészítő alkalmazásokat. A Fele sem

igaz totón a forradalommal kapcsolatos érdekességek kerültek elő. Idén megpróbálkoztunk egy toborzó
versennyel. A gyerekeknek lelkesítő szövegeket kellett
írniuk, mellyel társaikat honvédnak verbuválták.
A hét zárásaként adták elő a 8. osztályosok ünnepi
megemlékezésüket. Nagyon sokat készültek. Itt hirdettük ki a legeredményesebb bankógyűjtők nevét. Az
alsóban egyéni verseny volt, minden osztályból a két
legtöbb bankót gyűjtő tanuló vehet részt a kiránduláson. A felső tagozaton próbára tettük az osztályközösségeket, hiszen a hét folyamán nemcsak az volt a tét,
hogy melyik osztályban lesz a legtöbb egy főre jutó
bankó, hanem azt is megmutathatták, hogy melyik a
legösszetartóbb közösség. Idén olyan eredmény született, melyre még nem volt példa. A legeredményesebb
osztály az 5. osztály lett.
Lássuk a legeredményesebb tanulókat, akik részt vehetnek a kiránduláson:

1. osztály: Borsos Réka és Kelemen Kristóf
2. osztály: Horváth Zsombor és Zétényi Hanna
3. osztály: Lengyel Gábor és Varga Alexandra
4. osztály: Kovács Zsuzsanna és Szaniszló Mihály, Szalai Tímea és Mányák Áron
Meseverseny győztes csapatának tagjai:
Bolla Dániel (2.), Badi Marcell (4.a), Czimer Ádám (2.),
Penzer Dorka (4.a), Görgicze Kolos (3.), Veres Vivien
(4.b), Árdánházi Szabolcs (3.), Dombrovszki Detti (4.b)
Történelmi vetélkedő győztes csapatának tagjai:
Rezi Dániel (8.a), Pajzos Dávid (8.b), Horváth Ádám
(7.), Szaniszló Aletta (6.), Beke Roland (5.)
Alma Mater díjas: Bolla János 8.a
A legeredményesebb osztály: 5. osztály
Németh Mihályné
munkaközösség-vezető

ALMA MATER DÍJ 2019
Régi hagyomány iskolánkban, hogy az arra
legméltóbb 8. osztályos diákunk, a tantestület döntése alapján, Alma Mater díjban
részesülhet. Idén könnyű volt a döntés,
hiszen Bolla János 8.a osztályos tanulónk
a díj elnyerésének szigorú feltételeit maradéktalanul teljesítette. János nyolc éven
keresztül kitűnő tanuló volt. Magatartása és
szorgalma is példa értékű társainak. Közös-

ségünk mindig számíthat rá, a diákönkormányzat munkájában is aktívan részt vesz.
Évek óta citerázik. Sporttevékenysége is
kiemelkedő, több sportágban (sakk, tollaslabda, asztalitenisz, tenisz) is tehetséges.
Megyei és országos diákolimpiai döntőkbe
jutott, s ezeken eredményesen képviselte
iskolánkat.

TESZEDD! SZABADEGYHÁZÁN IS!
Iskolánk tanulói is csatlakoztak a TeSzedd! országos hulladékgyűjtési akcióhoz, s a településen
több helyen összeszedték az eldobált szemetet.
Reméljük, hogy az önkéntesek munkájának is
köszönhetően tisztábbak lettek a közterületeink,
de jó lenne erre a tisztaságra vigyázni. Kérünk
mindenkit, hogy ne dobja el a szemetet! Óvjuk
együtt a környezetünket és településünk tisztaságát!
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„A SZABADSÁGHARC HŐSEIRE
EMLÉKEZTÜNK”
A Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai március 14-én
délután a település lakosai, családtagjaik és az önkormányzati intézmények dolgozói előtt is megmutatták
színészi tehetségüket. Az ünnepi műsor méltó megemlékezés volt a szabadságharc hőseiről. A 8. osz-

tályosok előadásában rendhagyó módon elevenedtek
meg a márciusi események. Petőfi szüleinek házába
repítettek el minket. Láthattuk, hogyan élték meg ezeket a napokat a szülők, hogyan mentek el hozzájuk a
márciusi ifjak, akik a költőt éltették. A rövid színi előadás

mindenkit meghatott, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Köszönjük a 8. osztályosoknak és felkészítőiknek,
Farkasné Vollein Csilla, Papp Zsuzsanna tanárnőknek,
valamint Sztupa Ferenc tanár úrnak ezt az emlékezetes
műsort!

A MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI

OPERETTSZÍNHÁZBAN JÁRTUNK
Március 9-én, igazi „nőnapi ajándékként” ismét színházba invitáltuk a szabadegyházi lakosokat. Ezúttal
kicsit újítottunk, az Operettszínházba foglaltunk jegyeket. Az Elfújta a szél c. musicalt tekintettük meg, és
elmondhatjuk, hogy igazi katarzis élményt éltünk át.
A csodálatos díszletek, a kitűnő szereposztás és a
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remek zene igazán elvarázsolt mindenkit, fiatalokat,
idősebbeket egyaránt - függetlenül attól, hogy látta-e
a regény filmváltozatát vagy olvasta-e a könyvet.
Az előadás után - levezetésként - megtekintettük a
pesti panorámát a Citadelláról.
Március végén újra útra kelünk, akkor Fényes Sza-

bolcs legismertebb operettjét, a Mayát nézzük meg,
majd Molnár Ferenc Liliom c. előadására foglaltunk
jegyeket.
Már tervezzük a további műsorokat, így május közepén az Új Színházban A funtineli boszorkány c.
előadásra lehet még jegyeket vásárolni.

ÁLOMTÁNC-SIKEREK ITTHON ÉS
KÜLFÖLDÖN
A 2019-es év versenyeit megkezdték az Álomtánc
Hajnival tanulói, azon belül a Szabadegyházai Tűzvarázs Tánccsoport. Pápán a ZsooDance Nyílt Országos
Táncversenyen vettek részt. A lányok nagyon ügyesek
voltak első versenyükön. Szóló kategóriában Takács
Blanka bronzérem és különdíjas, Csíkos Ketrin Magdolna bronzérmes, Szalai Hermina Dorka bronzérmes
és különdíjas. Páros Kategóriában Szalai Timi Szofi és
Kovács Zsuzsanna ezüstérmes, Varga Kitti és Vargáné
Andrea ezüstminősítést és a ZsooDance Reménység Kupa különdíját tudhatják magukénak. Csapatban
Csíkos Ketrin Magdolna, Szalai Timi Szofi, Kovács
Zsuzsanna, Varga Kitti, Takács Blanka, Szalai Hermina, Karner Orsolya, Tóth Boglárka és Tóth Gabriella
bronzéremmel tértek haza. A végére hagytam Varga
Kittit, mert ő két csapatban is táncol: a székesfehérvári Szivárvány Tánccsoportban, ahol párosban Németh Lucával aranyérmet szereztek, míg csapatban
három ezüstérmet és egy bronzot hoztak el. Pesten,
a kalcifikációs versenyen Kitti egyéni kategóriában 10
versenyzőből az 5. hellyel kitáncolta magát Belgrádba
az EB-re, míg Lucával a páros táncuk 7-ből a 4.
helyen végzett, de azzal is kijutottak.
Eljött a nagy nap és Kitti egyéniben és párosban is
elhozta az Európa bajnoki aranyat. Rettentő büszke

vagyok minden tanítványomra, hisz sok munka van
mögöttük és tudom, hogy jövőre még ügyesebbek
lesznek. Itt tagadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Szabadegyháza polgármester asszonyának,
Egriné Ambrus Andreának, hogy az utazásainkban
segítette a lányokat.
Ha valaki még kedvet kapott, várjuk bátran a jelentkezését minden kedden 16:30-tól a kultúrházban.
Felkészítő: jómagam, Tarné Hetey Hajnalka, aki Pápán
szólóban egy ezüstérem, párosban egy ezüst- és egy
arany-, míg csapatban két bronz- és egy ezüstérem
boldog tulajdonosa lettem, illetve a rendezvénytől egy
könyv különdíj és egy mosolydíjjal térhetem haza.
Pesten, a kvalifikáción egyéniben arannyal, párosban egy ezüsttel és egy arannyal indultam neki az
EB-nek. Belgrádban egyéni arany, páros ezüst Balog
Inez Hannával, és egy arannyal tértünk haza Megyeri
Gergővel. De hogy ne maradjanak ki Kitti csapattársai
sem: Balog Inez, Balog Szonja és Németh Lilla trióban EB aranyat szereztek.
Fontosnak tartom, hogy a gyerekek lássák, hogy a
tánc kortól, nemtől, magasságtól független, csak az
számit, amit magunkból adni tudunk.
Tarné Hetey Hajnalka
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EGYHÁZI HÍREK
HÁZASSÁG HETE ELŐADÁS A
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
A Házasság hete rendezvénysorozatot minden év
februárjában tartják. Magyarországon 2008 óta minden éven megrendezik civil szervezetek és a keresztény egyházak együttműködésével, számos település
és közösség részvételével. Szabadegyházán már a
negyedik éve rendezünk az országos programokhoz
kapcsolódó alkalmat.
Idén Kecskemétről érkeztek előadóink, Fodorné
Ablonczy Margit református lelkésznő - aki hivatása
mellett családterapeuta is - és férje Fodor Attila, akik
az ismert amerikai író, Gary Chapman által megalkotott öt szeretetnyelv elmélete alapján állították össze
előadásukat. Az öt jellemző kategóriát ők még hárommal kiegészítették, így a lelkésznő ezeket vette
végig, férje pedig egy-egy jól érthető, a mindennapi
életből vett példával érzékeltette a szeretetnyelvek
megjelenési formáit.
Miről is van szó Gary Chapman szerint?
Amíg szerelmesek vagyunk és rajongunk a másikért,
12

félszavakból értjük a másikat, megbocsájtjuk hibáit és
közös terveket szövögetünk. De miért olyan nehéz
ez később? A házasságban megteremtett biztonság,
harmónia és kényelmes életvezetés mellett mintha
megfeledkeznénk arról, hogy értékeljük a szenvedélyből átalakult szeretetet. Pedig a szeretetre való
igény mindenkiben megvan. És a magunk módján
ki is fejezzük azt. Csak éppen olyan módon, amelyet
a másik nem ért meg, így érzelmi hiányt szenved.
„Aki a szeretetet választja, nap mint nap megleli a
módját, hogy ezt ki is mutassa.” A szeretet mindig
a másikat részesíti előnyben magunkkal szemben.
Ahhoz, hogy boldogan éljünk a társunkkal, az kell,
hogy legyen bennünk – és benne – elég szeretet és
ezt ki is tudjuk mutatni egymás felé. Ha a pároddal
tisztában vagytok, hogy az elmélet szerint melyik típusba tartoztok és az ahhoz illő szeretetnyelven szóltok egymáshoz, sokkal boldogabb és harmonikusabb
lehet a kapcsolatotok.

Melyek ezek a kategóriák?
A dicséret mindenkinek jól esik, de aki ezt a nyelvet
beszéli, annak mindenkinél fontosabbak az elismerő
szavak. Nem az átlátszó hízelgést várja el, hanem
érdemei elismerését. Fontos, hogy beszélhessen a
vágyairól, terveiről. Ha párod ebbe a típusba tartozik,
éreztesd vele, hogy hiszel és bízol benne. Kedvességgel, szelíd szavakkal érheted el nála a legtöbbet, az
őszinte, szeretetteljes bátorítástól ugyanis szárnyakat
kap. Használd sokszor azokat a kifejezéseket, amik
számára a megerősítést jelentik.
Ha fontos neki a másik osztatlan figyelme és közben
a szemkontaktus fenntartása, akkor a szeretetnyelve
a minőségi idő. Elvárja, hogyha együtt vagytok, csak
vele foglalkozz. Ha párod ilyen, adj visszajelzést, hogy
érted, amit tudatni akar, oszd meg vele te is gondolataidat, érzéseidet, mert amíg ezeket nem ismeri,
nem érez elég közel magához, és a szeretetigénye is
kielégítetlen marad. Ha nem fordítasz kellő figyelmet
az együtt töltött idő minőségére és mennyiségére,

elhanyagoltnak érzi magát. Sose szakítsd félbe, ne
erőltesd rá a saját nézeteidet, de ismerd meg az övéit!
Az ajándékra vágyót bármilyen aprósággal meglepheted, neki csak az számít, hogy tőled kapta. Számára nem az érték a fontos, hanem az eszme: a
szeretet jelének tekinti, ha kap valamit. Súlyos hiba
elfelejteni az évfordulókat, pláne a születésnapját,
mert ez maradandó nyomot hagyhat a lelkében. De
abból is úgy érezheti, hogy már nem fontos neked,
ha valami olyasmit kap, amit nem kedvel.
A szívességeket elváró becsüli, ha főznek, mosnak
rá, ha gondoskodnak róla. Viszont könnyen bírálja

párját, ha úgy érzi, valamit nem tesz meg érte. Ha
ebbe a típusba tartozik a kedvesed, érdemes olyasmivel kedveskedned, amihez jól értesz vagy kevés
benne a hibalehetőség. Nehéz megértenie, hogy a
szívességet nem tudja kikényszeríteni, ha azt nem
teszed meg magadtól. Súlyos hiba megkövetelni a
gondoskodást a párodtól. Pláne ha házimunkáról van
szó, hiszen arról úgy véli, konvencionálisan női szerepkör, és konfliktusokhoz vezethet, ha a nő a férfitól
várja el a segítséget.
Az érintést kedvelő számára a szeretet jele a testi
kontaktus, az ölelés, a csók, a cirógatás. Ha a barátod

ebbe a csoportba tartozik, tudnod kell, hogy vele különösen fontos megbeszélni, milyen testi kontaktusra
van éppen szüksége. Ha trauma éri, sokkal jobban
megnyugtatja egy simogatás, mintha szavakkal próbálnád vigasztalni. Fontos számára a rendszeres érintés, például az, hogy véletlenül összeérjen a kezetek,
amikor valamit odaadsz neki. Amit kerülnöd kell: az
elutasítás, ha éppen meg akar ölelni vagy csókolni.
Aki mélyebben szeretne foglalkozni a témával bátorítjuk, hogy olvassa el az említett szerző 5 szeretetnyelv
könyvét! Megéri!
Kolonics Attila

RÓMAI KATOLIKUS HÍREK
Március 6-án, hamvazószerda napján, elkezdődött a
nagyböjti időszak, ami egészen április 18-áig, nagycsütörtök estig tart. A szent Negyvennap alatt, Jézus
sivatagi böjtjére emlékezünk, ami önmegtartóztatásra
tanít. Templomunkban ez idő alatt tilos az oltárt virágokkal díszíteni, az orgona és más hangszerek is
csak a szentmisék, igeliturgiák énekeinek kíséretére
szolgálhatnak.
Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, Eucharisztia (oltáriszentség) alapításának ünnepe. Ilyenkor a
székesegyházban délelőtt van az úgynevezett krizmaszentelési mise. Itt újítják meg papjaink papi fogadalmukat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az
azt követő évben használt szent olajokat és a krizmát.
Nagypénteken szentmise helyett Igeliturgia van, áldoztatással. A papság és a segítők teljes csendben
vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény
(tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeli-

turgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az olvasmány,
a szentlecke és János evangéliumából olvassák fel
a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a
kereszt előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes
csendben, áldoztatással ér véget. Nincs áldás, nincs
elbocsátás.
Nagyszombaton az év legszebb, de legbonyolultabb szertartása jelenik meg előttünk. A szertartás
öt részből áll: Fényliturgia (tűz megáldása), Igeliturgia
(9 olvasmányból és az orgona, harangok, csengők
megszólalásából áll), Keresztségi liturgia (keresztelés),
Eucharisztia liturgiája (a szentmise hagyományos keretek között folytatódik) és végül a Körmenet. Ezzel
„hirdeti meg az Egyház a világnak”, hogy feltámadt
Krisztus.
Miserend:
2019. április 7. (vasárnap): 1000 Igeliturgia
2019. április 14. (vasárnap): 800 Szentmise

2019. április 19. (nagypéntek): 1500 Igeliturgia
2019. április 21. (húsvét vasárnap) 1000 Igeliturgia
2019. április 22. (húsvét hétfő) 800 Szentmise
2019. április 28. (vasárnap) 800 Szentmise
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!
Bolláné Gódány Erika
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FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
DUNAÚJVÁROSI JÁRÁSI HIVATALA
Ügyszám: FE-02/ÉÁO/00217-3/2019.
Ügyintéző: Dr. Szlávik Ferenc 			

Tárgy: Sárbogárdi ügyelet 2019. április
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

Április 6-7.

Dr. Zámbó Csilla

7000, Sárbogárd-Kislók, Kossuth u. 24.

06-30/287-4652

Április 13-14.

Dr. Csele István

2433, Sárosd, Sport u. 30.

06-30/993-9404

Április 19-20.

Dr. Keszthelyi Gábor

8125, Sárkeresztúr, Szt. István u. 3.

06-20/974-9065

Április 21-22.

Dr. Pátzay József

7000, Sárbogárd, Asztalos u. 1/a

06-30/639-3977

Április 27-28.

Dr. Kellner Péter

7003, Sárbogárd, Rákóczi u. 62.

06-30/939-8629

Sárbogárd, 2019. március 14.

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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Táncnap
Helyszín:
Nagy László Művelődési Ház
Szabadegyháza, Szabadság tér 18.

2019. április 27.

Helyi fellépők:

16:00 Álomtánc Hajnival Tánccsoportjai
16:30 Vidó Judit Balettcsoport
16:45 Szabadegyházi Cinegék Néptáncsoport
17:00 B-Cool Bance Team

17:30 Breakdance

Lufit hajtogat Andi bohóc
Az első 100 lufi ajándék!

18:00 Everdance
Tánccsoport
20:00 Dolly Plussz

22:00 Retro buli Sántha Robival
03:00 óráig
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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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
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

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)

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
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