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2016. április Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

ÖNFELOSZLATÁS NAGYPÉNTEKEN
Március 25-én mintegy negyven érdeklődő szabadegyházi
lakos volt szem- és fültanúja a
képviselő-testület feloszlatásának. A rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontja a négy
települési képviselő - Dókáné
Szaniszló Krisztina, Szaniszló
Attila, Szegi Ferenc, Szeipné
Dérfi Márta - által benyújtott
önálló képviselői indítvány
megtárgyalása volt. A lap
terjedelmi határai miatt csak
részleteket közlünk az ülés

jegyzőkönyvéből.
A négy képviselő nevében
Szeipné Dérfi Márta képviselő
ismertette az indítványt, melyhez az alábbi szóbeli kiegészítést tette: „Tisztelt Képviselő-testület! Alulírott települési
képviselők - Dókáné Szaniszló Krisztina, Szaniszló Attila,
Szegi Ferenc, Szeipné Dérfi
Márta - kezdeményezzük,
hogy a testület a soron következő rendes ülésén döntsön a

képviselő-testület feloszlatásáról. Ehhez egy módosító indítványt nyújtottunk be, mivel a
soron következő testületi ülés
április 11-én lett volna, ezért
kértük, hogy rendkívüli ülésen tárgyaljuk az indítványt.
(...) Indokaink a következők:
Valamennyien tősgyökeres
szabadegyházi lakosok vagyunk. Több választási ciklus
óta élvezzük képviselőként a
község lakosainak bizalmát.
Szeretjük falunkat, szívesen

dolgozunk érte. Azonban a
választások óta eltelt mintegy
másfél évvel eljutottunk oda,
hogy a jelenlegi polgármester asszonnyal nem tudunk és
nem is kívánunk a továbbiakban együtt dolgozni. A kialakult helyzetre való tekintettel a
választóink iránti felelősséggel
javasoljuk a képviselő-testület
önfeloszlatását.”
Folytatás a 2. oldalon...
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ÖNFELOSZLATÁS NAGYPÉNTEKEN ...Folytatás a címoldalról
A következőt szeretném még szóban
hozzátenni az írásbeli előterjesztéshez. November óta érezzük és tapasztaljuk azt, hogy nem vagyunk
kellően tájékoztatva, az információk
nem jutnak el úgy hozzánk, ahogy
azt elvárnánk. Decemberben és januárban több ülésünk is volt, igaz, ebből csak kettőről készült tévéfelvétel.
Ezeken az üléseken több dologban
vita volt köztünk, ami nem is baj,
mert legyen is vita egy képviselő-testületben, de nem jutottunk előbbre a
dolgok megoldásában. Döntésünket
a testület önfeloszlatására a február
15-én tartott közmeghallgatás erősítette meg, ott a község lakosai több
alkalommal is megszólították a képviselő-testületet és a polgármester
asszonyt is, hangot adva az elégedetlenségüknek. A közmeghallgatás
után vártuk, hogy a polgármester
asszony összehív bennünket, hiszen
ő is hallotta és megtapasztalta, hogy
a lakosok nem éppen pozitív véleményt alkottak a munkánkról. Ezt
a lépést az alpolgármester úr meg
is tette. Február 22-én nem testületi
ülés keretében leültünk beszélgetni. Ez a beszélgetés azonban nem a
vártaknak megfelelően alakult, mert
hiába próbáltunk több alkalommal
is rákérdezni arra, hogy hogyan
tovább, hogyan képzeljük el, hogy
együtt dolgozzunk a továbbiakban,
erre nem kaptunk választ, egymás
mellett elbeszéltünk. Beszéltünk a
szemeteskukák kihelyezéséről, a Petőfi utca erdősítéséről stb., de pont
a lényeges problémáról nem beszéltünk. Ekkor vált véglegessé a döntésünk, előtte azonban még megvártuk
a költségvetés elfogadását, hiszen
költségvetési rendelet nélkül a falu
működését veszélyeztettük volna. Így
megtörtént a költségvetési rendelet
elfogadása, és utána nyújtottuk be az
indítványunkat a képviselő-testület
feloszlatására. Úgy gondoltuk, hogy
lehetőséget adunk ezzel a község lakosainak arra, hogy kifejezzék még
egyszer a véleményüket, hogy még
egyszer választhatnak.
Amit én Önöktől kérnék, mivel nagyon sokan összejöttünk, mindkét
oldalról azt hiszem, hogy a következő
időszak valószínű, a kampány idő-

szaka lesz. Arra kérnék mindenkit,
hogy tisztességesen csináljuk ezt
végig, ne süllyedjünk olyan szintre,
hogy rágalmazzuk és hazudozásokkal ártsunk embereknek. Szabadegyháza lakosai okos emberek, én úgy
gondolom, és eddig is bízhattunk
bennük, és ezután is bízunk bennük,
bízzuk rájuk azt, hogy kiket kívánnak
a község vezetőinek, és ez majd a szavazófülkében úgyis el fog dőlni. (...)
Szegi Ferenc települési képviselő:
Én csak annyit szeretnék, hogy szétszakadt az egész csapat, a hivatalban
is és a testületben is. Egy kettészakadt csapat, és ez sajnos nem működött. Ennyit szeretnék csak, senkit
nem akarok bántani.
Szaniszló Attila települési képviselő: Megszűnt a bizalom itt, úgy
látom, a polgármester asszony meg
a doktor úr, és az igazgató asszony
és a polgármester asszony között.
Úgy gondolom, ilyen bizalmatlan
légkörben nem nagyon tudnak
együtt dolgozni. Nem szeretném,
ha az oktatásügy meg az egészségügy
ennek a rovását élvezze.
Czigány Lázár Zoltán települési
képviselő: Tisztelettel köszöntöm
a képviselőket és a megjelenteket!
Négy képviselőtársamnak a testület
önfeloszlatására tett indítványa véleményem szerint igazán szegényes
indoklást tartalmaz, ebben semmi
más indok nincs, mint az, hogy ők
tősgyökeres szabadegyházi lakosok.
Azt gondolom, ilyen szempontból a
településen élő emberek nem kerülhetnek megkülönböztetésre, ez nem
lehet tősgyökeresek kiváltsága.
(Dókáné Szaniszló Krisztinához:)
Krisztina! Mivel a doktor úr, még
a közmeghallgatás előtt megkért
engem, hogy vegyem fel önnel a
kapcsolatot, és írjunk egy levelet az
ÁNTSZ-nek, megkérdezem Dókáné
Szaniszló Krisztinát, hogy ezt a levelet ön akkor a doktor úr kérésére
valóban megírta vagy nem? És ha
megírta, ezt milyen minőségében
tette meg: mint Szabadegyháza település képviselő-testületének tagja
vagy esetleg magánemberként? Ha
megírta ezt a levelet, milyen választ
kapott erre a levélre? Van-e tudomása más forrásból, írásban vagy szó-

ban hivatalos felettes szervtől vagy
annak képviselőjétől, hogy az álláshely betöltésének egyetlen törvényes
módja a nyilvános pályázat kiírása
volt? Ön szerint mi a különbség a
valótlan állítás és a képviselő tudomására jutott igaz tény eltitkolása között? Főleg abban az esetben, amikor
ez két tudatosan tett törvényellenes
szavazatot is érint. Dókáné Szaniszló Krisztina és Szeipné Dérfi Márta
képviselők a háziorvosi pályázat
kiírása ellen tudatosan törvényellenesen szavaztak, és ezután a doktor
úr nyilvános levelében megköszönte
nekik, hogy ezt felvállalták. Ennek
egyenes következménye volt az a
közhangulatkeltés, aláírásgyűjtés,
miszerint az önkormányzat a törvényesen kiírt pályázatot vonja vissza.
Azt gondolom, az emberek félretájékoztatásával, a falugyűlésen kialakult
helyzetért igen nagy felelősség terheli
azokat a személyeket, akik ebben
részt vettek. Véleményem szerint
ezért legalább egy nyilvános bocsánatkéréssel tartoznak a lakosságnak.
Tisztelt Képviselők! Ezután becsületesen és felelősséggel tegyék meg
szavazataikat. Ezért kérem, akinek a
képviselő-testület feloszlatásáról szóló indítvány beadásakor vagy az azt
megelőző időszakban köztartozása
volt - vagy jelen esetben is van -, és
emiatt a köztartozásmentes adatbázisba bekerüléskor büntetőjogi
felelősségük tudatában ezzel esetleg
ellentétes nyilatkozatot tettek, azok
méltatlanságból képviselői megbízatásukról önként mondjanak le, minthogy egy ilyen ügydöntő kérdésben,
a választók képviseletére méltatlanul
vállalják a szavazást. Tisztelettel várom a képviselő asszony válaszát az
általam feltett kérdésre. Köszönöm.
Dókáné Szaniszló Krisztina települési képviselő: Én írtam egy levelet
az ÁNTSZ-nek, de nem azt kérdeztem, hogy a pályáztatás jogos vagy
jogtalan. Egyetlen kérdésem az volt,
hogy a privatizáció létrejöhet-e úgy,
hogy a két asszisztens önkormányzati dolgozó marad. Mivel a polgármester asszonytól én azt a tájékoztatást
kaptam, hogy ez így nem lehetséges.
A kérdésem erre az egyre irányult.
Írásban választ csak annyit kaptam,

hogy kérdezzem meg a polgármester asszonyt. Telefonban viszont az
illetékes hölgy elmondta, hogy ennek
semmiféle akadálya nincs, tehát a
polgármester asszonytól teljesen
más tájékoztatást kaptam, mint az
ÁNTSZ-tól. Ezután írtam meg a levelet, hogy kérem szépen ezt írásban is
adják meg nekem. Ennyi a válaszom.
Egriné Ambrus Andrea polgármester: Erre én csak annyit reagálnék,
hogy nem azt mondtam, „nem lehetséges”, hanem „nem szerencsés”, ha
ugyanannak az asszisztensnek van
egy szakmai főnöke, aki utasítást ad a
szakmai munka elvégzésére, a munkáltatója viszont az önkormányzat.
Ahol az önkormányzat privatizálta
a háziorvosi praxist, mindenhol a
magánorvos alkalmazza az asszisztenseket. (...)
Dókáné Szaniszló Krisztina települési képviselő: Szándékotok nem volt
arra, hogy a doktor úrral megegyezzetek! Számtalanszor kértelek én is,
Márti is, igaz? ... (Szeipné Dérfi Márta: Igen.) ... hogy üljetek le a doktor
úrral, próbáljátok megbeszélni ezt
a dolgot. A meglátásom az, hogy itt
semmi másról nem szól, csak arról,
hogy személyes ellentétetek van a
doktor úrral. Amiből jött ez a levelezés, hogy szóban nem beszéltek,
levelezés ment oda-vissza, nem lehetett megegyezni.
Egriné Ambrus Andrea polgármester: Úgy gondolom, a mai ülés
napirendje a képviselő-testület
önfeloszlatása. Ezt már számtalan
fórumon, azon az ominózus nem
hivatalos testületi ülésen is megbeszéltük, doktor urat csak abban az
esetben lehetett volna átvenni, ha
közalkalmazott. Akkor még a doktor
úr se tudta megmondani, hogy közalkalmazott vagy nem. De térjünk
vissza a napirend tárgyalására. (...)
Tóth György települési képviselő:
Én csak szeretném megköszönni azt
a lehetőséget, amit kaptam a falutól.
Abból a szempontból is, hogy letelepültem. Nagyon sok ember van
itt ebben a teremben, aki segített
nekem a házamat felépíteni. Segítettek abban, hogy itt a közért dolgozhassak, mikor a sportnál vagy az
önkormányzatnál voltam. Én meg-
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próbáltam élni ezzel a lehetőséggel
családommal együtt, tisztességgel,
becsülettel. Úgy gondolom, nem hiszem, hogy ártottam szavazataimmal
a falunak vagy bárkinek is ebben a
községben. Viszont az önkormányzat testülete 2004-ben törvénytelen
szavazással majdnem padlóra tett
engem, amikor Szaniszló Attilának
megvásárolta az önkormányzat az
épületet, amiben most is van. Én köszönöm a falu lakosságának, hogy itt
lehettem, dolgozhattam, megpróbálok tovább is itt tevékenykedni házon
belül, kerítésen belül. Nem hiszem,
hogy megérdemeltem a lakosoktól
azt a méltatlan támadást, aminek
kitették a családomat és engemet. Én
bárkinek a szemébe merem mondani
mindig, amit tettem, a cselekedeteimet is fel merem vállalni, de azt a
mocskolódást, amit kaptam most
emiatt, hogy igaztalanul megvádoltak bennünket, ez nem volt jogos. Sajnálom, hogy idáig fajult ez
a dolog. Én élveztem és szerettem
ezt a munkát, kívánok a következő
testületnek nagyon jó munkát, erőt,
egészséget, bárki legyen az. Köszönöm szépen.”
A képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzat ide vonatkozó szabályainak ismertetése után a
megjelent lakosok kaptak szót hozzászólásra.
„Erdélyi Mihályné: Én annyit szeretnék csak a képviselő-testülethez
mondani: Idáig jó volt az Andika
mint polgármester. Most a doktor
úr kirobbantotta ezt a privatizációt,
most miért nem jó? Mind a falu rovására fog menni ez az újraszavazás.
És nehogy azt higgyétek - nem vagyok senkinek ellensége -, hogy újra
fognak választani benneteket! Nem
kérünk abból, hogy idegen polgármester vagy bárki legyen, mert a falu
háromnegyed része meg van elégedve az Andikával... (...) Ami itt megy,
az már csak áskálódás! Ezt a pénzt,
amit most megint újra szavazásra
költenénk, lehetne iskola, óvoda
továbbfejlesztés, kirándulás, színházba vinni a gyerekeket, nem újra
szavazás. Vagy aki lemond, álljon
föl becsülettel, és kész, lemondtam,
nem akarok tovább képviselő lenni.
De akkor mindegyikőtök örült, hogy
újból választottak...
Szeipné Dérfi Márta települési kép-

viselő: Természetesen azzal, hogy mi
ezt előterjesztettük, azzal vállaltuk
azt is, hogy a következő testületben
valószínű nem fogunk bent lenni.
Mindegyikünk úgy gondolja, hogy a
szavazás dönt majd arról, hogy bent
leszünk vagy nem leszünk bent, ezzel
vállaltuk azt. Nem ragaszkodunk mi
ehhez annyira, hogy ezt ne vállalhatnánk föl.
A másik pedig: a szavazás költsége
a központi költségvetésből van...
(Hangos zaj, közbeszólások: Ez nem
így van!) Jó, akkor kb. 800 ezer forint.
Azt gondolom, mentek itt már el
olyan összegek és költségek másra is,
ezt föl tudja vállalni a falu. A másik
dolog pedig, én úgy gondolom, nem
pont az Andival... (Erdélyi Mihályné:
De itt úgy jön ki!) ... nem tudunk
együtt dolgozni. És ha nem dolgozunk együtt, akkor viszont ártunk
a községnek ezzel. (Taps.)
Juhász Imre: Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki megjelent.
(...) Én nem vagyok tősgyökeres
szabadegyházai, 26 éve lakom Szabadegyházán. Én körülbelül tizenöt
éve, hogy figyelemmel kísérem csendes szemlélődőként a falu közéletét,
mert nekem is kellett tíz év, hogy
beilleszkedjek ebbe a községbe,
elfogadjanak ez emberek emberként tisztelettel, becsülettel, és én is
emberként tudjak köztük élni. (...)
Akkor a Schmitsek József úr mint
polgármester és a Szeip Pista bácsi
– nyugodjon békében - a jegyző... az
ő elhalálozása után a mostani polgármester asszonyt megválasztotta
a testület jegyzőnek, és elfogadta a
munkáját. Ugyanezekkel az önkormányzati testületi tagokkal együtt
tudtak dolgozni éveken keresztül.
Ismerték, tudták, személyében a
munkáját elismerték tisztelettel becsülettel adóztak neki, azért, mert a
Schmitsek úrral együtt irányították
a községet, a ti, az Önök jóváhagyásával. Akinek ellenvetése volt, volt
szavazati joga, lehetősége, hogy azt
mondja, nem értek vele egyet és nem
akarom ezt így csinálni. Senkinek
nem volt befogva a szája, senki nem
volt kényszerítve, hogy ne mondjon ellent. Nem kellett senkinek se
bólogatni, elfogadni, amit a jegyző
asszony vagy az akkori polgármester
mondott vagy utasítást kiadott. Erre
van a képviselő-testület, hogy igen-

is vitassuk meg azokat a dolgokat,
ami a község érdekeit szolgálja. Ezért
kaptak felhatalmazást a község lakosságától, hogy emberi méltóságában elfogadott ember, tisztelettel néz
fel rá a község, minden lakos, mert
megválasztotta, bizalmat szavazott
neki, akkor kérem, emberi méltóságában minden egyes képviselő a
megszavazott bizalmat úgy értékelje
és úgy viselje, ahogy azt viselni kell.
Így csinálták együtt.
Schmitsek úr lemondott, 35 év
szolgálat után nyugdíjba ment, azt
mondta, ő abbahagyja a polgármesteri hivatását. Akkor kitettünk egy
választást, mindenki tudja, másfél
évvel ezelőtt. Két polgármesterjelöltünk volt: volt az Andi meg volt a Sági
Tibi. Senki más! Most hogy innentől
kezdve őt választotta meg a lakosság
többsége, (...) az 50% plusz 1 fő, aki
őrá szavazott, ezt elfogadta a község
minden lakosa. Ugyanúgy a képviselő-testületet is a község lakossága
választotta meg, nem a polgármester
jelölte ki, hogy te leszel, meg te leszel.
A község lakossága szavazta meg és
bizalmat adott nekik, hogy arra az
elkövetkező ciklusra, amire meg lett
választva négy évre vagy öt évre, addig ti képviseljétek a községet. Úgy
gondolom, nem minden ember kapja meg ezt a jogot, a bizalmat. Ha
már egyszer megkaptuk, kérem, és
tíz-tizenöt éven keresztül együtt, egy
asztalnál megoldottátok - vagy, elnézést, hölgyeim, megoldották, mindegy, hogy hogy mondom - a község
problémáját, gondjait, bajait, akkor
azt nem tudom megérteni, hogy
másfél évvel ezelőtt, amikor megvolt
a szavazás - mondom én, kívülálló,
pártatlan mindenkitől, nekem se
rokonom, se senkim -, de jogilag és
értelemszerűen akkor, amikor meg
lett választva polgármesternek, akkor a képviselő-testület miért nem
tudta azt mondani, mivel ismerték
személyében, ismerték a munkáját, hogy igenis, nem vállaljuk vele
a munkát, mert nem tudunk vele
együtt dolgozni, és nem is akarunk
vele együtt dolgozni. Akkor kellett
volna ezt! Nem most, másfél év után!
Nem tudom, mi az oka, az értelme,
a lényege annak, hogy most ilyen
közegbe került, feloszlatásra került
a képviselő-testület. De miért? Mi
az oka? Ha községi, közösségi oka
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van, közprobléma van, akkor kérem
a képviselő-testületet, hogy igenis
magyarázza meg és hiteles magyarázatot adjon arra, mert minden egyes
szabadegyházai polgárnak joga van
tudni, hogy mi az a probléma, ami
itt irányításon belül történik, amiért
fel kell oszlatni ezt az önkormányzatot? Ha viszont személyes oka van,
személyi problémái vannak, akkor az
nem ide tartozik, és azt más törvényes keretek között kell megoldani.
Erre nemcsak én vagyok kíváncsi,
kíváncsi itt nagyon sok ember, hogy
mi az indoka annak, hogy kezdeményezik a testület feloszlatását.
Köszönöm, hogy meghallgattak. (...)
Fehér Tibor: Én úgy gondolom,
hogy ennek a testületnek nem kötelessége együtt dolgozni és hozzájárulni egy bosszúálláson alapuló
hivatali vezetéshez. Nem kötelessége,
tehát... ennyit akartam elmondani.
Köszönöm. (...)
Pinke József: Tisztelt Lakosok! Tisztelt Képviselő-testület! Negyvenkilenc éve Szabadegyházán lakom,
mégse vettem részt, nem szóltam
hozzá testületi üléseken, viszont a
közéletben részt vettem, húsz éven
keresztül tagja voltam a szabadegyházi választási bizottságnak. Arra
szeretném felhívni a képviselők figyelmét, akik most a feloszlatásról
döntöttek, hogy azokat a lakosokat
köpik szembe, akik nagy többséggel
a polgármestert megválasztották.
Mert nem a képviselő-testület választotta a polgármestert, a polgármesterre külön szavaztunk, és külön-külön szavaztunk a képviselőkre.
Nekem az a véleményem, aki nem
tud a polgármesterrel együtt dolgozni - és nem azért, mert a község
problémáját nem jól csinálja, hanem
személyi problémái vannak -, akkor
az a képviselő legyen olyan bátor és
mondja azt, hogy „én lemondok”.
Nem kell itt a polgármestert azért
megbuktatni! Van utána másik hét
megválasztott képviselő, belép a helyére. De hát itt másról van szó! (...)
Itt személyi érdekekről van szó, meg
ahogy a képviselő asszony az előbb
mondta, hogy a szavazási költség
a központi költségvetést terheli…
Nem, az a község pénzéből megy!
És úgy, ahogy ezzel a 800 ezer forinttal dobálózik a képviselő asszony,
ugyanúgy dobálózott a karácsonyi
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jutalommal… A fölajánlott 150 ezer
forintot 180 ezer forintra kellett módosítani, a képviselő asszony javaslatára. A másik képviselő asszony mit
hozott föl? Hát most már egyedül
csak a doktor úr nem kapott a közalkalmazottak közül jutalmat, hát
annak is adjunk 180 ezer forintot.
Nem tudom, a közmunkások mellett kiállt-e így, akik 47 vagy 52 ezer
forintot kaptak egy hónapban? Azoknak a karácsonyi jutalmáért síkra
szálltak-e? Ezeken is el kellene gondolkodni, képviselő asszony! Nem a
saját érdekemet nézem, mert egyedül
a főnököm nem kapott! Holott nem
is a község alkalmazottja volt! Meg
nagyon sokan voltak többen, akik
nem a község alkalmazottjai, mivel a
község megtehette, hogy adott, nem
foglalkozom vele. De amikor az orvos pénzéért kiállunk meg hajszolódunk, akkor mert a polgármester
asszonnyal nekem személyes problémám van, akkor az a módja, hogy
feloszlatjuk a képviselő-testületet?
Nem ez a módja neki! Köszönöm,
hogy meghallgattak! (...)
Liebháber György: Tisztelt Képviselő-testület! Én hajdanán az első
választáskor voltam képviselő-testületi tag, a Kisgazdapárt indított
akkor engem. Akkor együtt dolgoztam – dolgoztam volna, ha lehetett
volna együtt dolgozni -, sajnálom,
hogy nincs itt a volt polgármester,
Schmitsek úr. Azért gondoljuk át a
dolgokat, hogy támadjuk itt egymást,
de egy része ezeknek a képviselőknek már akkor is dolgozott, és sok
mindent megoldott a Schmitsek
József polgármester, de sok rosszat
is hagyott ránk. Ezt se felejtsük el!
Ilyen volt például – a polgármester
asszony aztán elmesélte, hogy nem
tudja, mit tud tenni majd a Möszmer
tanár úrral, mert 300 ezer forintos
fizetést hogy tudnak kigazdálkodni
neki… Aztán ez a véleménye csinált egy hátraarcot, akkor javasoltam, hogy adjanak többletmunkát
Möszmer tanár úrnak, vezessen egy
olyan gazdaságot, ahol megtermelik
az iskola- és óvodakonyhára a zöldséget. Ez a következő falugyűlés után,
amikor a Möszmer tanár úr – most
tényleg személyeskedünk, de ez van,
valamihez viszonyítunk -, akkor már
Möszmer tanár úr el volt fogadva, elmondta, hogy Németországban egy
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ekkora arborétumot, amit ő vezet,
ezt 17 fő végzi. Nagyot csalódtam
végül is azon a gyűlésen. Utána vis�szapörgetve a dolgot, tehát ezenkívül
sok olyan beruházást hagyott ránk a
volt polgármesterünk, amibe azért
nektek is ott volt a kezetek, mert ti
is benne voltatok a testületben, és
nem mindig jól bólogattatok, vagy
éppenséggel nem ébredtetek fel időben, mert ezt is láttuk a tévé technikájából, hogy volt, amikor fölébredt
valaki, és akkor kellett szavazni.
Van itt probléma elég, és ilyen többek között, megint csak folytatni
tudom, hogy annak idején, amikor
az Éva doktornő meghalt és végül
is a praxisjog visszaszállt az önkormányzatra, nem segítettek benne,
hogy a család eladhatta volna, mert
az önkormányzat vette akkor még a
doktornőnek. Szerintem ez a megmaradt praxisjog váltotta ki most
azt a dolgot is, hogy nem tudunk
megegyezni a doktorral, vagy éppenséggel ezen a praxisjogon lovagolunk. Mivel ez megvan, nem
akarjuk hagyni, hogy privatizáljon
az orvos. Én annyit tudok, hogy két
éve járok kórházról kórházra, és tisztában vagyok azzal, hogy mennyire
fogynak a nővérek, az orvosok. Itt ti
meg meg mertek csinálni egy olyat,
a falugyűlésen kijött, hogy jó volna
itt tartani ezt az orvost, de annak
ellenére mégse tudtok megegyezni.
Nem tudtok megegyezni magatok
között se, az orvossal se. Én nagyon
szerettem volna, amikor volt az utolsó választás, volt tizenöt jelentkező,
ezek között több olyan fiatal van itt,
aki köztük volt, és ebből csak sajnos
egy került be, a Krisztina. A többi
az már olyan régi bútordarab, aki
magától is felmondhatott volna, vagy
ha úgy érezte – tisztelet a kivételnek,
ezt hozzáteszem, van olyan is -, de
amikor a Tóth úr is előhozza, hogy
az Attila ezt kapott, ő nem kapott…
(Tóth György: Ne személyeskedjünk,
mert nem ezt mondtam!) … Én a
józan paraszti észre apellálok általában. Abban kellene gondolkodnunk,
és megegyezni, vagy ha mégse tudtok együtt dolgozni, akkor legyen
kiírva a választás, aztán döntsön a
nép! Köszönöm. (...)
Somogyi Valéria: Nem tudom, a
képviselő urak és a képviselő as�szony emlékszik-e még az előző

polgármester utolsó ülésen tett kijelentésére, hogy az utódjának egy
dologban nagyon nehéz dolga lesz:
közösséget építeni. Hogy ha most
időközi választás lesz, szeretném
tudni a képviselő urak és a képviselő
asszony véleményét, hogy az esélytelenek teljes nyugalmával kijelenthetjük, hogy az új polgármesternél nem
fordul majd elő az információhiány?
Hisz önök itt élnek a faluban… Mi az
egész pontosan, ha tudhatják a lakók,
amilyen információkkal nincsenek
önök tájékoztatva? Beruházásokat
értsünk ezalatt, vagy más közintézményekkel kapcsolatos információk
maradnak ki a testületi ülésekről,
nem jut az önök tudomására? Vagy
konkrétan miről van szó? Mert ha
lesz egy időközi választás, kapunk
egy új polgármestert, őnála ez két év
múlva ugyanúgy előfordulhat, hogy
egy teljesen más irányban halad, és
lesznek olyan dolgok, amikről úgy
gondolja, nem biztos, hogy olyan
fontos, hogy tájékoztassa önöket.
Akkor két év múlva újra választani
fogunk? Szerintem márpedig ne hátráljunk meg, mert elég nagy számmal kaptak a testület tagjai bizalmat.
Ezt igenis meg kell oldani, ha értünk,
a falu lakóiért és annak érdekeiért
indultak a választáson.
Én igazat adok önnek abban, Mártika, hogy nem feltétlenül érzi
szükségét annak, hogy képviselő
legyen. Én ezzel is teljes mértékben
egyetértek. De én azt sem tartom
megoldásnak, hogy nem tudunk és
nem is szeretnénk… de mi az ok? Az
információhiány? Az egy sekélyes
dolog… Mi az? Befolyásolja a falu
gazdasági helyzetét, olyan információkról maradunk le, vagy konkrétan miről? Hogy láthassuk ezeket a
dolgokat, hogy rálátásunk legyen,
hogy konkrétan milyen információk
nincsenek közölve? Más kérdésem
nincs. Köszönöm.
Szeipné Dérfi Márta települési képviselő: Az információkkal kapcsolatban. Például a doktor úr ügyéről is
későn kaptunk információt, és nem
kaptunk tájékoztatást. A doktor
úrtól kaptunk mi már jelzést, hogy
mi volt a kérése és hogy már régóta
kereste a polgármester asszonyt a
privatizációval kapcsolatban. Itt is
voltak olyan dolgok, ami későn jutott
a tudomásunkra. Ezenkívül vannak

egyéb dolgok, amit én most nem szeretnék feltárni, mert nem akarom azt
se, hogy személyeskedés legyen, vagy
olyan dolgok, nem akarok embereket olyan helyzetbe hozni, amit nem
kellene… Ezért nem szeretnék. (...)
Juhász Imre: Ha közérdekű dologról
van szó, akkor igenis úgy érezzük,
hogy mindenkinek joga van tudni,
ha meg személyes ügyek, azt nem
itt. Köszönöm szépen.
Szeipné Dérfi Márta települési
képviselő: Jó. Nem személyes dolog,
nem tudom, mire tetszik gondolni.
Juhász Imre: A doktor úgy egy kiragadott ügy, de azonkívül nagyon sok
minden van még, ami egy községben
az önkormányzat tevékenységéhez
hozzátartozik, nemcsak egy. Ez most
per pillanat központba van helyezve, ami kettészakította, gyakorlatilag
felbolydította a méhkast, és bocsássa
meg a világ, nem csak ezen kell, hogy
lovagoljunk mindannyian. Köszönöm szépen.
Egriné Ambrus Andrea polgármester: Egy mondat, hogy a képviselő-testület későn kapott tájékoztatást… Úgy emlékszem, november
17-én volt az a testületi ülés, amikor döntött a testület a doktor úr
továbbfoglalkoztatásáról. Akkor
született egy határozat, a privatizációról nem döntöttünk. Arról volt
szó, amennyiben november végén
megszerzi a szakvizsgáját a doktor
úr, a későbbiekben döntünk erről.
Aztán a december 22-ei ülésen volt
erről szó. (...)
Pápai István: Köszönöm szépen,
hogy én mint gyüttment itt szólhatok. Úgy gondolom, hogy más
megközelítésből kell megnézni a
dolgokat. A most felálló testületi
tagok mind nagyon lekötelezett
emberek, és parancsra írják alá azt,
amit most aláírnak… (Szegi Ferenc:
Ne menjünk bele!)
Egriné Ambrus Andrea polgármester: Elnézést, ismertettem az elején
a hozzászólás szabályait, kérem, a
napirendtől ne térjünk el!
Pápai István: Jó, akkor csak annyit
szeretnék mindenképpen elmondani, igenis a háttérhatalom dolgozik,
ezt leírtam a Facebook-on is, előre
megkomponált forgatókönyv szerint
dolgoznak… (Szeipné Dérfi Márta:
Andi, légy szíves, jó?) …(Szegi Ferenc:
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Ez hülyeség!) Beszélhetünk róla, ha
hülyeség… (Szeipné Dérfi Márta:
Erről ne beszélgessünk!) (Vita.)
Egriné Ambrus Andrea polgármester: A napirendi ponthoz van-e
hozzászólás? A személyeskedést is
fejezzük be, egyéb rágalmazásokat,
lesz majd még erre lehetőség…
Pápai István: Mindenféleképpen,
de a véleményemet fenntartom, a
háttérhatalom, a volt hatalom parancsára írják alá azt, amit aláírnak!
(Szegi Ferenc: Peeersze!) (...)
Pinke József: A praxisprivatizációval
kapcsolatban szeretném elmondani.
Ha kimondjuk, hogy privatizáljuk a
doktor úrnak. Ez egy nagy vagyon,
egy olyan érték, amit bizonyos idő
után odaprivatizálhatunk, de ahhoz
le kell előbb tenni valamit, be kell
mutatni a községnek, és akkor privatizáljuk.
Egriné Ambrus Andrea polgármester: (...) Az az igazság, hogy ezt már
nagyon sok fórumon, több testületi
ülésen – hivatalos ülésen, nem hivatalos ülésen – végigtárgyaltuk…
Köszönöm szépen. (Pápai István:
Még egy mondatot lehet?) Ha a napirendhez, akkor igen!
Pápai István: Mindenféleképpen
hozzá kell tenni, hogy most választások lesznek, teljesen mindegy,
hogy ki lesz a következő elöljáró
meg a testület. Abban az esetben,
ha a doktor úrnak, ilyen követelés
mellett privatizálják a praxist és átadják, különösen nagy vagyoni hátrány
okozásáért büntető feljelentést fogok
tenni. (Zaj.)
Egriné Ambrus Andrea polgármester: Mielőtt szavazásra tenném fel a
javaslatot, egy-két mondatot szeretnék mondani, mert úgy gondolom,
nekem is jogom van elmondani a
véleményemet az önálló képviselő
indítvánnyal kapcsolatban.
Amikor 2014. október 27-én, az alakuló ülésen a művelődési házban
letettem az esküt – és gondolom,
a képviselők ugyanúgy letették az
esküt a polgármester előtt -, én arra
tettem esküt, hogy a polgármesteri
munkámat a jogszabályoknak megfelelően, Szabadegyháza település
fejlődésének előmozdítása érdekében, lelkiismeretesen végzem. Én
már a választási kampányban és a
későbbiekben is többször elmond-

tam, hogy mindannyian, a képviselőkkel együtt egy szekeret tolunk,
Szabadegyháza szekerét. Csak úgy
haladhat előre a szekér, ha mindenki
előre, egy irányba tolja, mert ha több
irányból tolják, vagy szembe is tolják,
akkor az nem vezet sehova.
Végiggondolva az elmúlt másfél
éves időszakot, azt gondolom, a
képviselő-testületnek nincs oka
szégyenkezésre, hiszen nem egyedül hoztam meg ezeket a döntéseket, a képviselő-testülettel együtt.
Az önkormányzatnak - a korábbi
évek gyakorlatától eltérően, amikor évente több tízmillió forintos
likvidhitelt vett fel - a tavalyi évben
és idén sem kellett folyószámlahitelt igénybe vennie a működéshez,
stabil pénzügyi helyzetben van az
önkormányzat. Január 1-jén 319 millió forinttal nyitottunk, kifizettünk
azóta két útfelújításos számlát, kb.
120 millió forint értékben, beérkezett
az iparűzési adó (nem volt kevesebb,
mint az előző évben), és jelenleg 420
millió forint vagy valamivel több is
van a számlánkon.
A beruházások folynak, ahogy
mindenki látja, elkészült a temetőt
megközelítő járda, az Ady Endre utcában a katolikus templom mellett
parkolókat alakítottunk ki. 2014 decemberében döntött a testület arról,
hogy a közút kezelőjétől átveszi a
62114. jelű főutat. Ezt a közút tulajdonosa, kezelője ingyenesen az
önkormányzat tulajdonába adta.
Igaz, hogy több mint egy évbe telt,
mire ténylegesen a miénk lett ez az
út, de a Magyar Közút hozzájárult
ahhoz, hogy szeptemberben elkezdődhetett a közbeszerzési eljárás,
aminek következtében november
15-én munkaterület-átadás volt.
Gondolom, mindenki látja, mivel
mindenki a településen él, hogy pár
napon belül be is fejeződik a felújítás,
ami 190 millió forintos beruházás.
Igaz, ennek lesz még egy második
üteme, a kapubejárók, az iskola előtti
buszöböl stb. építése, vízelvezetés,
de úgy gondolom, ha ezt a 2,3 kilométeres útszakaszt fel tudtuk újítani fél éven belül, szerintem nincs
okunk – a képviselő-testületnek és
személy szerint jómagamnak se – a
szégyenkezésre.
Az ehhez képest kisebb beruházások is folyamatban vannak, nem kell

részletezni, mert a közmeghallgatáson mindent elmondtam. Elmondtam azt is, hogy az idei évre milyen
fejlesztéseket, milyen felújításokat
tervezünk.
Pályázatokat is nyújtottunk be, tavaly
nyertünk 19 millió forintot napelemes fejlesztésre. Az idei évben, ha
lehetőségünk lesz rá, megvalósítjuk,
ha nem, akkor itt marad a következő testületnek, akkor természetesen
ők élnek ezzel a lehetőséggel. A napokban nyújtjuk be az iskola teljes
felújításának befejezésére azt a 85
millió forintos pályázatot, ami nemcsak a tetőfelújítást, a homlokzati
hőszigetelést és a nyílászárócserét
tartalmazza, hanem még kazánokat
is tudunk vásárolni, ami ugyancsak
energetikai korszerűsítés. Ehhez 50
millió forint támogatást igényeltünk.
Abban az esetben, ha nem kapjuk
meg, saját erőből részletekben meg
fogjuk valósítani.
Az önkormányzat ciklusprogramja
a polgármesteri program alapján
készült. Elmondhatjuk azt, hogy az
abban foglaltakat szinte teljes egészében megvalósítottuk, néhány
apró dolog kivételével. De még
csak másfél év telt el és nem öt év,
és nem másfél évre, hanem öt évre
szólt ez a program. A tavalyi egy
évben gyakorlatilag szeptemberig,
az iparűzési adó beérkezéséig nem
is mertünk fejlesztésekbe belefogni,
nem tudtuk, hogy mennyi iparűzési
adó fog beérkezni.
Természetesen nem lehet mindenkinek megfelelni, nem lehet valami
fehér is meg fekete is. Az egyéni
érdeksérelmekkel, a személyeskedésekkel, a pletykákkal nem tudok
mit kezdeni, meg nem is itt van a
helye. Azt gondolom azonban, hogy
ha másfél évvel a választások után
egy stabil gazdasági helyzetben lévő
önkormányzat a beruházásai kellős
közepén, pályázatok benyújtása előtt
feloszlatja önmagát, az nemcsak komolytalan, hanem megalapozatlan
döntés. Természetesen a képviselő-testület gondolhatja azt, hét képviselő van, minősített többséggel,
négyen nyújtották be, valószínű
ez is lesz a döntés, mindenki szíve
joga, idézhetném a klasszikusokat,
lehet tükörbe nézni. Hogy a mostani
döntés, ami meg fog születni, hogy
mennyire változtatja meg a település
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életét? Nyilván olyan súlyú és mélységű döntés, ami a helyi közösség élete szempontjából történelemformáló, hiszen ilyen súlyú, ilyen kaliberű
település, mint Szabadegyháza nem
azt mondom, hogy nevetség tárgyává
válik, de kíváncsi leszek, hogy milyen lesz a visszhangja a médiában.
Lehet ismerni akár a környékbeli,
akár távolabbi települések helyzetét,
a napi megélhetésért, a rezsi, a bérek
kifizetéséért küzdenek, néha olyan
érzése van az embernek, az se jó, ha
túl jól mennek a dolgok. Tehát már
jó dolgában sokszor nem tudja az
ember, mit csinál.
Az előterjesztők véleményét és indokolását hallottuk. Az elmúlt másfél
éves tevékenység alatt viszont nem
úgy tűnt, hogy nem tudnak velem
együtt dolgozni, hiszen a több mint
kétszáz meghozott határozat és
rendelet nem erről tanúskodik. Természetesen nem kell, hogy minden
határozat egyhangúlag szülessen, én
nem azoktól tartok, akik szemembe
elmondják a véleményüket, örülök a
támogató javaslatoknak, akármelyik
képviselőtől érkezik. Az, ha egy-egy
ellenszavazat, tartózkodás volt is, az
inkább személyes érintettség miatti
tartózkodás volt. Két olyan határozat
volt, ami 5:2 arányban, illetve 3:2
arányban került elfogadásra, mert
akkor két képviselő hiányzott, sőt
az egyik határozathozatalnál – nem
titok – én a kisebbséghez tartoztam,
természetesen én ezt tudomásul vettem.
Ha az önkormányzat képviselő-testülete a következő, hamarosan szavazásra feltett döntéssel feloszlatja
magát, a helyi választási bizottság
új választásokat ír ki. (...)”
A vita és a hozzászólások lezárása
után a képviselő-testület név szerint
szavazott. A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4
igen szavazattal, 3 nem ellenében,
tartózkodás nélkül megbízatásának
lejárta előtt 2016. március 25-én feloszlatta önmagát.
(A teljes jegyzőkönyv megtekinthető
honlapunkon, valamint a polgármesteri hivatalban. Az ülésről készült
tévéfelvétel megtekinthető az interneten is.)
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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NYÍLT LEVÉL A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÖNFELOSZLATÁSÁT
INDÍTVÁNYOZÓ ÉS MEGSZAVAZÓ KÉPVISELŐKHÖZ!
Azt gondolom, a március 25-ei rendkívüli ülés megmutatta, mennyire
szívesen is dolgoztok Ti a településért. Ami nektek fontos, arra van
időtök, ami pedig a lakosság érdeke
lenne, arra nincs. Arra már nem futotta a drága időtökből, hogy a lakosságot érintő néhány fontos dologra
is kerüljön belőle.
Márta! Te azt sérelmezted, hogy nem
tudsz dolgokról, nem vagy megfelelően informálva. Így hát ígéretemhez
híven megpróbálok néhány tényt
a tudomásodra hozni. Persze teljes körűen ezt nem ígérhetem, de
ahogyan az információk részemre is
rendelkezésre állnak, természetesen
továbbítom.
A tervezett ülés, aminek napirendi
pontja ki lett küldve, és amit olyan
„szívesen” lemondtatok, annak 1-es
pontja a „Társadalmi szervezetek támogatásának elbírálása” volt. (Ebben
szerepel az egyházi támogatások kifizetése is.) Ennek ellenére szemrebbenés nélkül közlöd a Kántor úrral,
hogy az egyházi támogatás, mivel a
költségvetésben benne van, bármikor
kifizethető. Valójában meg tudod,
hogy ez mindig határozat alapján
került kifizetésre. Ez sajnos miattatok
hiúsult meg, de látom, a terhét nem
akarjátok viselni. Pedig szembe kellene nézni magatokkal, ez ezzel jár.
Azt mondtad, hogy ne személyeskedjünk? Akkor az mi, hogy le akartok váltani egy személyt, a Polgármester asszonyt, mert egy másikat
szeretnétek a helyére ültetni. Hát ez
mi, ha nem személyeskedés?
Kérted, hogy az Önkormányzatnál
a pénzügyes és könyvelő kolléganők
ne külön irodában legyenek. Sajnos
az adottság volt, de ha oldalra néztél
már március 25-én, a két iroda ös�szenyitása révén ez is rendeződött.
Továbbra sem értem, miért kell ez a
tősgyökeresség szerinti kiváltság egy
képviselőnek. Ki beszélte ezt rátok?
Ha következetes vagy, akkor Te nem
tudsz együtt dolgozni a tanárokkal,
akik nem tősgyökeresek. Kíváncsi
lennék hány az és hány nem. Mi van
a nem tősgyökeres tanulókkal? Ők
is hátrányos helyzetűek, rosszabb

jegyet kapnak, vagy hogyan juttatod
ezt a tudomásukra? Őket ugye nem
lehet önfeloszlatni és leváltani?
Mi a véleményed egy olyan képviselőről, aki a testület és a képviselő
kollégái háta mögött titokban egy
külső személy hatására leveleket
írogat és sem ennek tényéről, sem
eredményéről nem tájékoztatja a
testületet? Szerinted kinek a képviselője Ő? Szabadegyháza településé,
akinek az érdekére az esküt letette,
vagy esetleg valaki másé? Miért akarja
egy kezdő háziorvos részére átjátszani
a település jelentős vagyoni értékű
orvosi praxisát, az illető orvos részére
hosszú időkre személyi juttatásként
átadva Szabadegyháza teljes OEP finanszírozását? Biztosan megvan rá a
jó oka, egyszer „igazan” elmondhatná.
Azt gondolom, a jól bejáratott infó
csatornán a falugyűlésen a „Hogyan
lehet, hogy egy képviselőt nem
hívnak meg a képviselő-testületi
ülésre?” mintájára fel lehet tenni a
„Hogyan levelezhet egy képviselő a
testület háta mögött csak úgy magában a testület tájékoztatása nélkül?”
megfogalmazott kérdést.
Egyébként a kettő között lényeges a
különbség, az elsőről legalább hétből
hatan tudtak és a hetediket is hívták telefonon, de neki SMS kell. (Ha
nem nézem meg a telefonom és nem
veszem észre, hogy hívtak, akkor
küldhetnek nekem száz SMS-t is, ez
ilyen egyszerű!) A második esetben
titokban levelezgetünk. Ami most
derült ki, és senki nem lett tájékoztatva. Hány ilyen dolog van még?
Itt akkor mi az arány az információról? Az első esetben 6:7, azaz
86%, a másodikban: 0:0, azaz 0%.
(Szerintem a második nem méltó
egy képviselőhöz.)
Nem értem, hogy van köztetek egy
a képviselő testület önfeloszlatását
megszavazó képviselő, aki hirtelen
rájött, hogy több éves határidőn túli,
millió feletti köztartozása volt? Amit
az indítvány beadása után a rendkívüli ülés előtt két nappal fizetett
vissza. (Persze, hogy nem Ő jött rá,
ilyen alkalmazottak mellett, amikor
a faluban mindenki jobban tudja,

mire mennyit költ az Önkormányzat. Értem én, hogy ez közpénz és ismerniük kell, de nem biztos, hogy az
az igaz, ha kimondanak egy számot
és maguk gyártanak hozzá magyarázatot? Miért nem kérdezzük meg
az igazságot? Azért, mert akkor már
szűkülne az a kör, amiben kedvünkre hazudozhatunk. Sajnos ez kétélű
dolog, nemcsak a kifizetés, hanem a
tartozás is kimegy, attól függ, mikor
melyikhez fűződik érdek.)
Miközben a KOMA bejelentkezéskor - ami feltétele, hogy egy megválasztott képviselő képviselő-testületi
tag legyen - büntetőjogi felelőssége
tudatában kijelenti, hogy nincs köztartozása. Akkor most Ő hamisan
nyilatkozott, és hamisan képviselő?
Hogyan adhat le egy hamis képviselő
igaz szavazatot?
Márta, Te hányszor felejtettél el befizetni milliós köztartozást? Hogyan
lehet ilyet elfelejteni? Ha nem tudod
még elképzelni sem, kérdezd meg
egy másik, a testület önfeloszlatását
megszavazó képviselő társadat is, Ő
biztosan tud segíteni abban, hogyan
történhet meg az ilyen. Kell, hogy
legyen rá valamilyen verziója.
Beszélhetnénk arról is, hogy akkor
az önfeloszlatás szavazása mennyire
volt törvényes, valakinek már régóta
nem szabadott volna ott lenni, de
szavazni semmiképp se. Tehát kimondhatjuk, ennek a szavazásnak
a törvényessége igencsak megkérdőjelezhető! Mi erről a véleményed?
Itt van ez az orvosi pályázat. Mennyi
szégyent hoz még a településre a
jelenlegi helyettesítő orvosunk? Nem
elég, hogy a falugyűlésen kijelenti,
hogy azért akar ennyi pénzt, mert
Szabadegyházán van pénz. Amikor
szabadságolása miatt helyettesítő orvost találtunk, és Székesfehérváron
kizárólag ezen okból találkoztunk
vele és feleségével egy nyilvános
étteremben, a Géza utcából a jól
bejáratott infó vonalon ismét a
rendszergazdáig röppent a hír, majd
rögtön az internetre. Miszerint a
polgármester és az alpolgármester
sutyiban pályázó orvosokkal tárgyal.
De a hidegzuhany csak másnap jött.

Az igen neves és tisztességes orvos
házaspár férfi tagját nem elérve, annak feleségét telefonhívással kereste
meg a mi leendő háziorvosunk, hogy
milyen jogon akar Ő pályázni az álláshelyre. Természetesen ezt rögtön
jelezte az Önkormányzat felé.
Tisztelt Képviselők! Ez az, amikor
már ki kell mondanunk, hogy ezért
a tisztességtelen és etikátlan viselkedésért a pályázatból ki kellene
zárni azt, aki ilyet elkövet. Mi lehet
azokkal, akik valóban pályázni szeretnének? Esetleg kopasz kigyúrt
férfiak keresik fel őket?
Mindenesetre, a fentieket szem
előtt tartva, valamint azt, hogy az
önfeloszlatás miatt a településen
objektív döntés az álláshely betöltésében nem születhet, és a képviselő-testület ilyen összetételben
már etikailag sem vállalhat fel egy
ilyen hosszú távú döntést, így ez már
csak kizárólag a következő képviselő-testület kompetenciája kell, hogy
legyen. (Sajnos egyetlen pályázótól
sem várható el, hogy egy ilyen bizonytalan helyzetben véglegesítse
és beadja pályázatát.)
Ezért kérem a pályázat érvénytelenítését. Továbbá kérem a helyettesítő
orvosi ellátás meghosszabbítását legalább 2016. december 31-éig, hogy
a következő képviselő testületnek
legyen elegendő ideje az álláshely
végleges betöltésében dönteni.
Azt mondjátok, hogy ez nem összeszövetkezés, hogyan lehet négy embernek aláírni egy beadványt, ha előre
nem egyeztetik, hogy mi van benne,
illetve előtte nem beszéltek róla?
Azt mondtad, próbáltunk egyeztetni
dolgokról, de csak elbeszéltünk egymás mellett. Hát az lehet, hogy Ti
elbeszéltetek, és azt úgy hívják, hogy
mellébeszélés, aminek tipikus példáját láthattuk is a képviselő-testület
önfeloszlatására feltett lakossági
kérdések megválaszolásakor.
Van itt még valami, amire szintén válaszolhatnátok. Hogyan lehet, hogy
a Szabadegyházi választók Facebook
csoport adminja az „élve eltemetés”
egy különös formáját választva a
rendkívüli ülés kezdete előtt már két
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órával, burkoltan választásra hívta
fel az emberek figyelmét? Honnan
volt Ő abban olyan biztos, hogy Ti
igennel szavaztok az önfeloszlatásra?
(Biztosan nem azoktól, akik választóikhoz hűen, nemmel szavaztak.)
Nem kellene neki ennyire rohanni, a
végén még lever valamit. Szerintem
az időfaktornál többet nyom a latba
a szavazói elbíráláskor az ember jelleme, az meg ebben a korban már ki

kell, hogy fejlődjön.
És aztán ami igazán visszataszító, ezt a
Szabadegyháza választók zárt csoportot meg is nyitotta a világ felé, hogy
mindenki láthassa, milyen jellegű
véleménynyilvánítás folyik a településen. És az igazán szomorú az, hogy
ebben egy tanárnő is nyilvánosan
részt vesz, besározva Szabadegyháza
Általános Iskolájának hírnevét is.

A Polgármester asszony, mint intézményvezető tisztességesen a kezdetektől megtiltotta, hogy az ilyen
jellegű nyilvános véleménynyilvánításban bármelyik közszolgálati
dolgozó részt vegyen. Szerintem,
mint felelős intézményvezetőnek ezt
már a kezdetektől neked is követned
kellett volna!
A fenti tájékoztató és bizonyos kér-

TÁBLAAVATÓ ÜNNEPSÉG JEGESI
JÓZSEF EGYKORI HÁZÁNÁL
Március 15-e az egész nemzet életében egybeforr
a pesti forradalommal, a márciusi ifjak tetteivel.
A 2016-os március 15-ét azonban szerettük
volna egyedivé tenni kis településünkön. Él Szabadegyházán egy neves személy, Sági Gábor, aki
az elmúlt években, évtizedekben Szabadegyháza
és Szolgaegyháza történetét, emlékeit kutatja,
már kiadott könyve mellett több kézirat vár
rendszerezésre, megjelentetésre. Ő hívta fel
figyelmünket arra, hogy élt Szabadegyházán
valaki, aki méltó lenne arra, hogy emlékének
tisztelegve emléktáblát állítsunk lakóházánál.
A javaslatot elhatározás és tett követte, és Jegesi
József születésének 106. évfordulóján került
felavatásra a tábla, mely hirdeti:
„Itt élt és alkotott, a népi író, Jegesi József (19101984), a Fejér megyei Parasztszövetség vezetőségi tagja, a Fejér Megyei Napló újságírója, a
Kelet Népe munkatársa.”
Köszönöm a hozzátartozóknak, a Vajai családnak, hogy személyesen megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és együtt avathattuk
fel az emléktáblát, helyezhettük el a tisztelet
koszorúját.

Mezőföld egyik jeles embere alussza örök álmát a falu öreg temetőjében. 1910. március
15-én született és 1984. december 20-án távozott közülünk Jegesi József népi író, a Fejér
megyei volt Parasztszövetség egyik vezetőségi
tagja, a Fejér Megyei Napló újságírója, a Kelet
Népe egykori munkatársa, s több országos lap
parasztmozgalmi témákat tárgyaló tudósítója.

Írásaiban, elsősorban a Fejér megyei cselédség
mérhetetlen nyomorúságos helyzetét állította
pellengérre. A felsőszolgaegyházi cselédnyomort
illusztrálva leírta; hogyan él egy tíztagú család
egy szobában, a trágyalé a cselédküszöböket
áztatja, s hogyan éheznek, télvíz idején a ruhátlan
gyermekek. Tevékenységére Móricz Zsigmond is
felfigyelt s a fiatal parasztíró és a nagy író között
meleg barátság alakult ki. Budapesti szerkesztőségben gyakran meglátogatta az írót s Móricz
Zsigmond is sokszor készült ellátogatni az ország
egyik legtipikusabb cseléd-falujába, Szolgaegyházára. Erre ugyan nem került sor, viszont Jegesi József sokszor írt Móricz lapjába, a Kelet
Népébe. Egyik legjelesebb írása volt az, amiben
a magyar parasztfiatalság kulturális problémáit elemezte, s mint ahogyan vádlói is szemére
hányták, - meghirdette a parasztifjúság szellemi
népfelkelését. A Kelet Népében megjelent, a nagy
feltűnést keltő cikke miatt sokat háborgatták a
csendőrök, s nem sok választotta el apja sorsától,
akit az 1919-es tevékenysége miatt többször is
a számonkérő bíróság elé rendeltek. A helyi
uradalmak vezetői finom eszközökkel próbálták
lekenyerezni. Szegény sorsú családját anyagilag
támogatni akarták; sovány lovait, teheneit el
akarták látni abrakkal, szénával, szalmával, de
ő a nagy szükségben is mindent visszautasított.
Folyamatos levelezésben volt a nagy népi írókkal:
Darvas Józseffel, Dancs Józseffel, Szabó Pállal,
Kovács Imrével, Erdei Ferenccel, s különösen
Jócsik Lajossal a haladó Sarló mozgalom egyik
jeles vezetőjével. Jócsik gyakori vendége volt a
falunak. A háború előtti közvélemény, mint írót
is számon tartotta. Sok elbeszélése jelent meg a
különböző antológiákban, lapokban. Leginkább
népszínműveivel és drámáival írta be nevét a
háború előtti irodalomba. Többek között nagy
sikerrel játszották a „Törvényes a csók” és a „Bárányfelhők” című népszínműveit. A világháború
után több folytatásos írása jelent meg a Fejér
megyei Hírlapban, köztük nagy sikere volt a
„Puli” című elbeszélésnek és még vagy 25-30,
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désekre választ váró levelemet előzetesen elküldtem a képviselők részére,
amiben azt is közöltem, hogy a Szabad 1 Lap következő számában közzé
teszem. Lapzártáig erre semmilyen
érdemi észrevétel nem érkezett, ezért
a lakosság hiteles tájékoztatása végett
döntöttem közzététel mellett.
Czigány Lázár Zoltán
alpolgármester

mely mind a falu életének egy-egy darabját mutatja be. A Mókázó öregek című anekdotafüzére
már egészen más műfaj, hangulat. Jóízű falusi
életképek sora, a múlt némi humorát, idilljét
lopja a jelen padlássöpréses depressziójába.
A falu mozgalmainak Jegesi József volt a mindenkori értelmi szervezője. A viharos aratási
szerződéseknek éppen úgy, mint a kulturális
megmozdulásoknak ő volt a csendes szervezője.
Egyik feltűnő tevékenysége volt az országosan
is hírhedt szolgaegyházai nemzetgyalázási per
elleni támadása. Védelmébe vette a Királyi Kúriáig eljutó per vádlottjait, s tanúk sokaságát
vonultatta fel a helybe kiszálló bíróság elé a
lehetetlen vád megbuktatására. Ő volt a híres
Szolgaegyházi földfoglaló mozgalom vezetője
is. A földre éhes cselédség és zsellérség részére
két tábla földet kiszakítottak a volt Szőgyén-Marich birtokból. Jellemző, hogy az 1945 utáni
földigénylő bizottság is elismerte a jogos földfoglalást. Ott volt a háború utáni Nemzeti Bizottságban, a földigénylő bizottság tagjaként
osztotta a földet. Az első termelőszövetkezetnél is vezető szerepet töltött be. Hosszú ideig
vezette falujának kulturális életét is. Életének
utolsó évtizedében szegényen, csendesen élt
szerény nyugdíjából. A hajdan körülötte nyüzsgő barátai, pártfogoltjai már kevesen lépték át a
küszöbét. Akikért harcolt, mind jobban éltek,
mint ő. Jegesi Józsefet úgy temették el, hogy mi,
a falu lakói örökre adósai maradtunk. A község
újjáépítette házát, melyben lakott, dolgozott.
Méltó emlék egy márványtábla, mely emlékezteti az utókort, hogy élt egyszer egy közéleti
ember, egy író a faluban, kit nem feledhetünk
el, kire emlékeznünk kell.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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A KINCSEM
ÓVODA HÍREI -

Csodálatos március

Tavasszal kékebb az ég, újra zöldellni
kezd a fű, duzzadnak a rügyek, előbújnak a rovarok. Mindenki fellélegzik kicsit
a hosszú tél után, a megújuló természet
minket is új reményekkel, vidámsággal, új
ötletekkel telít meg. Gyerkőceink már alig
várták, hogy sétáink, kirándulásaink során
saját maguk megtapasztalhassák a tavasz
minden kincsét.
A márciusi hónap nagyon eseménydúsan
telt óvodánkban. A hónap elején nőnap
alkalmából érték a lányokat meglepetések,
a fiúk édességgel és virággal köszöntötték
az apró „nőket”.
Ez az évszak ünnepekben is nagyon gazdag,
nem sokkal nőnap után következett nemzeti
ünnepünk, március 15-e, az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc ünnepe. Ezen
a napon óvodánkban mindenki ünneplőbe
öltözött és kokárdát tűzött.
De hogyan is jelent meg ez a nap óvodánkban? Elsősorban a játékosság elvét követve.
A gyermekek megismerkedtek - a képek,
mesék segítségével - a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti
színekkel, várakkal, csatajelenetekkel. Meneteltek, doboltak, „harcoltak”. A lányok
főztek a „katonáknak”, és ellátták sebeiket,
megvarrták elszakadt ruháikat. Petőfi Sándor Nemzeti dalát szavalva szívünkre tett
kézzel esküdtünk, „hogy rabok tovább nem
leszünk”. Minden óvodás zászlót festett, mely
az összetartozást jelképezi. Ezeket a zászlókat a közös ünnepségünk után – amire
minden csoport egy kis csokor verssel és
dallal készült- csákóval a fejükön, a faluban
lévő 1848-49-es hősök emlékére felállított
kopjafához vittük.
Következő ünnepünk márciusban a húsvét
volt, melyre szintén minden csoport lázasan
készült.
A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, emellett a tavasz köszöntésével, az
élet megújulásával, a termékenységgel is
szorosan összefonódik. A negyvennapos
böjt után sonkát, tojást, kalácsot eszünk. A
csibe, a bárány, a kacsa az újjászületést jelképezi, a nyúl pedig a termékenység jelképe.
Húsvét hétfő a locsolkodás napja. Régen a
kút vizével, vödörből locsolták a legények a

lányokat (vagy a patakban mosdatták meg
őket), akik kézzel festett hímes tojásokat
adtak ajándékba, majd tánc és mulatság
vette kezdetét. A lányok, asszonyok komatálat készítettek, elküldték egymásnak. A
kosárba minden féle finomság került, ezzel
örök barátságokat kötöttek.
Ezekre a hagyományokra építve a csoportokban tojásokat festettünk, díszítettünk
különböző technikákkal. A legényeknek
locsolóverseket tanítottunk. A csoportban
takarítottunk, termet díszítettünk, asztal-,
ablakdíszt készítettünk. Az ünnep előtti napon a fiúknak a locsolást –ami vödör víz
helyett, nálunk kölnivel történt- tojással
köszöntük meg. Minden gyermek hazavihette a közösen elkészített, díszített, festett
tojásokat is. Ez az ünnep a gyerekek egyik
kedvence.
Márciusi hónapunkat a Kincsem Óvoda Óvodanyitogató délelőttjével zártuk, amin
minden 2-3 éves óvodába készülő gyermek

részt vehetett, megismerhette az óvodát, a
Napraforgó csoport játékait, dolgozóit. Ez a
nap a tavalyihoz hasonlóan most is nagyon
kellemesen zajlott. A picikék izgatottan érkeztek óvodánkba, talán kicsit félve is, de
hamar feloldódtak közöttünk. Érdeklődve
figyelték az elbábozott mesét és lelkesen
vettek részt ezután a saját bábjuk ragasztásában és festésében egyaránt. Az udvaron
lévő játékok is elnyerték tetszésüket, kisebb
segítséggel, de minden játékot kipróbáltak.

Nagyon várjuk Őket is óvodánkba!
Györffy Brigitta
óvodapedagógus

Szabad 1 Lap
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A KOSSUTH LAJOS
ÁLTALÁNOS
ISKOLA HÍREI
Már hagyomány iskolánkban a névadónk
hetének megrendezése. Idén a Kossuth-hetet
március 7-11. között rendezték meg, melyen
tanulóink érdekes vetélkedőkön küzdhettek
a bankókért. Hétfőn a szokásos alsós vetélkedővel indultak a programok, majd Rittler
Gábornál falmászásra, Redl Anitánál pedig
Sudoku kitöltésére is volt lehetőség. Kedden az
alsósoknak meseversenyt, a felsősöknek pedig
történelmi vetélkedőt rendeztek. A szerdai és
csütörtöki napon a kisebbek barkácsolhattak
és különböző fejtörőket oldhattak meg, míg
a nagyobbak Rubik kocka bajnokságon és
magyar nyelvi versenyen vehettek részt.

A hét zárásaként pénteken a hetedik osztályosok ünnepi műsorát nézhette meg a
csaknem kétszáz fős diáksereg a Művelődési
Házban. Az előadás után Szeipné Dérfi Márta igazgató a következőket mondta:

A MŰVELŐDÉSI
HÁZ HÍREI
Viszonylag új keletű ünnep a boldogság világnapja, melyet 4 éve tartanak meg szerte a világban. Idén a Művelődési Ház is csatlakozott
ehhez a programhoz és pályázatot hirdetett a
falu lakosai között, hogy számukra mit jelent
a boldogság. Tósoki Erzsébet, az intézmény
vezetője a következő szavakkal nyitotta meg
a kiállítást:
„Rajzoltak az óvodások, az iskolások, készül-

„Hagyomány, hogy a Kossuth hét záró
ünnepségén adjuk át az arra érdemes tanulóinknak az Alma Mater díjat. Az idén
olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
4 tanulót is ünnepelhetünk.
Az Alma Mater díj iskolánk elismerése azon
tanulók felé, akik jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt értek el, példamutató magatartást tanúsítottak és legalább megyei versenyen
jó eredménnyel képviselték iskolánkat.
Akik az idei évben ebben a díjban részesülhetnek:
Gosztonyi Csenge: jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása mellett tenisz
diákolimpián képviselte már több alkalommal iskolánkat.
Farkas Regina: jeles tanulmányi eredménye, példás magatartása mellett országos
döntőbe jutott biológia tantárgyi versenyen.
Bártfai Eszter: Kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása mellett évek óta
tenisz, asztalitenisz sportágban többszörös
megyei bajnok, az országos diákolimpián
képviselte és az idén is képviseli iskolánkat.
Minden idők legeredményesebbb asztalitenisz versenyzője országos 8. helyezésével.
Kolonics Gergő: Kitűnő tanulmányi eredménye, példás magatartása mellett tenisz
sportágban országos diákolimpiákon képviselte iskolánkat, ő is több alkalommal jutott
már az országos döntőbe.
tek a kézműves ház gyermektanulói és rajzoltak, írtak a Művelődési Házban képzésen
résztvevő felnőttek is. Köszönjük mindezt
mindannyiuknak, köszönjük az intézmények
pedagógusainak, óvodapedagógusainak és az
intézmények vezetőinek.
Hogy mi teszi boldoggá a pályázókat? Elsősorban a család. ‚Anya, mert nagyon szeretem. A
napsütés, mert boldogságot csal az emberek
arcára. Egy tál palacsinta, vidizés, zene, sport.
Lehet boldog a szegény ember is. Talán az az
érzés, amikor jól érzi magát az ember.’
A Dalai Láma így szól a boldogságról: ‚Ta-

Gratulálok mindnyájatoknak, legyen példa
tanulmányi előmeneteletek, magatartásotok, a versenyeken való szereplésetek az
iskolánk minden tanulója számára.”
Szeipné Dérfi Márta végül pedig kihirdette,
hogy mely tanulók vehetnek részt a jutalomkiránduláson, melyért egy egész héten át
küzdöttek a gyerekek, gyűjtötték a bankókat:
Az alsós meseverseny győztes csapatában
szereplő gyerekek:
Palóka Dávid, Kohl Gergő, Druhapolcsik
János, Beke Roland, Tanka Vanessza, Varga
Alexandra, és Uhrin Ármin
A történelemvetélkedő győztesei:
Borsos István, Czeiner János, Fekete Milán,
Tulkovics Vivien és Bozsoki Bernárd
Az osztályok győztesei:
Papp Petra, Lészeg Levente, Veres Vivien, Liebháber Bálint, Sztupa Rafael, Vass
Péter, Lészeg András, Szaniszló Aletta,
Varga Flóra, Görgicze Léna, Erdélyi Brigitta, Horváth Szilárda, Veres Dávid, Bolla
János, Fekete Fanni, Horváth Zoltán, Kovács Krisztián, Imrei Máté, Sztupa Máté,
Bogdán Bálint, Pető Petra Piroska és Ullmann Viktor.
Gratulálunk mindenkinek!
Csicskovics Anikó

pasztalatom szerint az igazi boldogság legfőbb jellemzője a béke, a belső béke. Ez nem
valamiféle elszállt érzés. Nem is az érzelem
hiánya. Ellenkezőleg! A béke, amiről beszélek,
a másokkal való törődésben gyökerezik, és
nagyfokú érzékenységet és érzelmet foglal
magában.’ Kívánunk minden Szabadegyházán
élő gyermeknek, felnőttnek ilyen belső békét,
a másik ember megértését, a másik ember
tiszteletét.”
Az est vendége Lakatos Levente író volt, aki
egyre népszerűbb a fiatalok, fiatal felnőttek és
az idősebb korú hölgyek körében is.
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könyv’ díjat, mely az egyik legnépszerűbb
könyves díj a szórakoztató irodalomban. Ez
a műfaj kicsit mostoha gyerek díjak tekintetében, hiszen a szépirodalmat díjazzák, ott
vannak pénznyereményes díjak, de ebben a
műfajban nem nagyon vannak ilyenek. Nincsenek szakmai díjak és elismerések sem
például, csak különböző közönségdíjak. Az
‚Aranykönyv’ díjon kívül van egy alulról jövő
kezdeményezés, ‚A magyar könyvek viadala’
internetes szavazás, melyet eddig kétszer rendeztek meg (most folyik a harmadik szavazás),
ott a Bomlás az ‚Év szórakoztató könyve’ lett,
én lettem az ‚Év írója’ és a következő évben az
‚Aktus’ című regényem szintén elnyerte az ‚Év
szórakoztató könyve’ címet és újra az ‚Év írója’
lettem. Eddig tehát ebben négy elismerésem
van. Ezen kívül pedig van egy nem könyves
elismerésem, ez a Glamour magazin tavalyi
Women of the Year gáláján a legsármosabb
férfinak választottak, de ez ugye nem egy
könyves érdem, hanem egy közönségszavazás,
ízlés kérdése.”

Levente „Az én sztorim” címmel tartott előadást, melyben részletesen mesélt életéről, elért
sikereiről és bukásairól is. A történet egészen a
kezdetek kezdetén, születésénél indult. Beszélt
alcsútdobozi gyerekkoráról, majd a budapesti
gimnáziumi éveiről is. Bepillantást nyerhettünk szakmai múltjába: az általános iskolai
újság szerkesztésétől kezdve, a Bravo magazinnál eltöltött éveken, valamint műsorvezetői
tapasztalásán keresztül egészen a mai napig
ismerhettük meg a mostani írót, Lakatos Leventét. Az előadás után pedig készségesen állt
rendelkezésünkre egy interjú erejéig, melyben
többek között eddig elért díjairól kérdeztük:
„A Bomlás című regényem nyert ‚Arany-

Kérdésünkre azt is elmondta, hogy ő ugyan
most kizárólag az írásból él, de nagyon kevés
író tud csak ebből élni az országban. Ehhez
szükség van arra, hogy az olvasók aktívan
ajánlják egymásnak a könyveket és vásárolják
azokat, illetve ilyen és ehhez hasonló előadásokat tart, valamint egyéb felkérései is vannak.
„Jelenleg nem is férne bele más az életembe.
Egyébként a legtöbben azt gondolják, hogy az
író megírja a regényt és leadja, és onnantól
kezdve semmi dolga. A mai világban már nem
létezik ez a folyamat. Személyesen benne kell
lenni a marketingben, a közösségépítésben,
az olvasói kapcsolattartásban.”
És hogy hogyan lehet sikeres valaki? Levente
szerint így:

A REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve,
a nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon.
Ez alkalomból a református egyházközség
néhány lelkes tagja Passió címmel színvonalas előadást tartott, majd rövid igehirdetést
követően szeretetvendégségre és kézműves
foglalkozásra vártak kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Csicskovics Anikó

„Van egy mondat, amit elég gyakran használok: Az álmaink kényelemben születnek, de
csak lemondásokkal válthatóak valóra! Ez
szerintem nagyon fontos, hogy az ember az
álmai érdekében tudjon lemondani dolgokról.
Fiatal korban akár a bulizásról, a barátokkal
bandázásról, felesleges ruhavásárlásról stb.
Szóval fontos, hogy az ember koncentrálja a
vágyai elérésének érdekében a lehetőségeit.
A másik pedig a bátorság. Azt látom, nagyon
sok kishitű ember van a környezetemben,
akik nem mernek cselekedni, nem mernek
lépni, mert ‚ezt én nem tudom megcsinálni, erre én nem vagyok alkalmas’, miközben
egyébként egy minimális rákészültséggel vagy
önfejlesztéssel, lehet, hogy a legjobb lenne
abban, amire azt gondolja, hogy nem alkalmas
rá. Szerintem ezek azok a dolgok, amiket az
embernek le kell küzdenie magában, hogy
tényleg sikeressé tudjon válni.”

Közvetlenül húsvét előtt sem maradt program nélkül a Művelődési Ház. Bozainé Szeip
Krisztina vezetésével kézműves foglalkozáson
vehetett részt bárki, aki ellátogatott az intézménybe. Készültek itt festett tojások, papír
díszek, de hungarocell tojásból és ruhaanyagból is alkottak szebbnél szebb függőket. A
kész műveket pedig természetesen mindenki
haza is vihette.
Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
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A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A nagyszombat a húsvétot megelőző nap a
keresztény naptárban, a húsvéti örömünnep
kezdete. A katolikus liturgia szerint este
kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel. A tűz
Krisztus jelképe, akinek feltámadásával a
remény, a fény születését ünneplik a keresztény egyházak Ezt követi a keresztvíz-szentelés. Ezen a napon itt, Szabadegyházán is
a tűzszenteléssel indult a mise.
Csicskovics Anikó

A KINIZSI SC HÍREI
Február 28-án kezdődött a tavaszi szezon.
Első meccsünket a tabella negyedik helyén
álló Enying ellen játszottuk. Az elmúlt szezonban - főleg annak vége felé - ritkán adatott
meg Baranyai Balázsnak, hogy hat cserejátékos áll rendelkezésére egy meccsen. Bemutatásképp említem csak, hogy első bajnoki
mérkőzését kezdte csapatunknál Hushegyi
Csaba.
Lendületesen kezdte együttesünk a játékot
és sikerült meglepni vendéglátóinkat, hisz a
2. percben Tóth gyönyörű góljával már vezetéshez jutottunk. 0-1
Nem sokáig örülhettünk a vezetésnek, mert a
8. percben egy szöglet után egy kezezés miatt
tizenegyest ítélt a játékvezető, amit Dursó
biztosan értékesített. 1-1
18. percben Horváthot felrúgták, kb. 18 méterrel az enyingi kaputól. A gyorsan elvégzett
szabadrúgásra még nem ocsúdtak a hazai
védők, Vida pedig berúgta második gólunkat. 1:2
Alig múlt el gólörömünk, amikor egy baloldali beadás után a büntetőn belül lerántottuk
a hazaiak csatárát, amiért újabb tizenegyest
ítélt a bíró. Ismét Dursó állt a labda mögé és
egyenlített. 2-2
A 39. percben védősorunk leállt, így hárman
vitték a kapunkra a labdát. Az első lövést
Andrási bravúrral védte, a kipattanót azonban
Dursó a jobb sarokba helyezte. 3-2
A 41. percben Andrási kezéből egy kidobásnál kicsúszott a labda és kapusunk csak a
hazai csatár „elgázolásával” tudott menteni.
A kapust kiállították, ismét tizenegyes. A
büntető értékesítése után Dursó neve mellé
már negyedik gólját jegyezhettük. 4-2
A 60. percben Kiss egy hosszú indítás után

három csellel tisztára játszotta magát, de csak
a kapufát találta el.
A 65. percben Tóth a félpályáról indulva, két
csel után hatalmas gólt lőtt. 4-3
A 68. percben ütésért az Enying is 10 játékossal folytathatta a játékot. A meccs végi
hosszú hajrában azonban már nem tudtunk
az eredményen változtatni. A 16. forduló után
a tabella 6. helyét foglalhatja el csapatunk.
Ifjúsági együttesünk 8-2-re győzött. Kiemelkedően teljesített Pálesz Martin, aki egymaga
7 gólt szerzett ezen a mérkőzésen.
Március 6-án ismét idegenben szerepelt csapatunk. Kisláng volt a vendéglátó, és a tabella
harmadik helyét foglalta el ekkor. A gyenge
színvonalú mérkőzésen, az első félidőben a
csapatok egyetlen egyszer jutottak el kapura
lövésig, amiből Csupor a kapufát találta el.
A második játékrészben a 63. percben egy
hazai támadásnál Simon egy jobb oldali beadást kapásból lőtt centikkel a kapunk mellé.
A 66. percben a kapunktól 30 méterre labdát
veszítettünk. Ismét Simon próbálkozott 20
méterről, de lövése a kapu fölé szállt. Vidát
a 67. percben kiállították, így 10 emberrel
folytathattuk a játékot.
A 70. percben Berényi a büntetőn belül lerántotta a kislángi csatárt. A játékvezető tizenegyest ítélt, amit Simon értékesített úgy,
hogy Kiss még beleért. 1-0
A 72. percben egy lesről indult támadásnál a
házigazdák csatára már csak Kissel állt szemben. A kapus óriási bravúrral hárított. A 79.
percben Tóth jó indítást kapott és óriási erővel
a bal felsőbe rúgta egyenlítő gólunkat. 1-1
Ifjúsági csapatunk 3-0-ás vereséget szenvedett. Felnőtt csapatunk a 7., ifjúsági csapatunk
a 4. helyet foglalja el a tabellán.
Március 13-án Nagykarácsony fogadta
együttesünket. A nagy harci kedvvel támadó
csapatunk már a második percben vezetett.

Vizi hatalmas bedobása a 16 és felesnél Kisst
találta szabadon, aki fordulásból a bal felsőbe
rúgta első gólunkat. 0-1
A 7. percben újabb nagy bedobás Vizitől. Kiss
szinte lemásolva első gólját, megduplázta
vezetésünket. 0-2
A 15. percben Kiss a félpályáról indította Mányokit, aki 14 méterről a bal felsőbe talált. 0-3
Két perc múlva szabadrúgást végezhettünk
saját térfelünkről. A labda átpattant a hazai
védő felett, Mányoki pedig szemfüles gólt
lőtt, átemelve a kapus fölött. 0-4
A 30. percben egy szabadrúgást Kiss G tornázott ki nagy bravúrral.
A 38. percben Szaniszló lökte el a hazaiak csatárát a büntetőn belül. A tizenegyest a hazai
Fekete berúgta 1-4-re alakítva az eredményt.
A második félidőben félgőzzel, mégis fölényben játszott csapatunk. A 68. percben a
felezőtől elvégzett szabadrúgásba még beleért Simon és újabb Kiss védés mentett meg
bennünket.
A 70. percben Pálesz lábát kihúzták a büntetőn belül. A megítélt tizenegyest Kiss G
kapufára rúgta. A 75. percben Kiss jobb oldali
beadását Zámbó centikkel fejelte kapu fölé.
A 86. percben Zámbó beadása Páleszhez került, aki 2 méterről a kapust találta el. A 88.
percben Mányoki beadását Zámbó a kapufára
fejelte. Csapatunk ezen a mérkőzésen akár
nagyobb arányú győzelmet is érdemelt volna.
Ifjúsági csapatunk 2-1-es vereséget szenvedett. Felnőtt csapatunk így 5., ifjúsági csapatunk a 6. helyen áll.
Március 20-án Pusztaszabolcsot fogadtuk.
Az első félidőben csak kóstolgatták egymást
a csapatok, a kapuk nem kerültek veszélybe.
Az első kapu előtti megmozdulást a 30. percben jegyezhettük, amikor Kovács Z 14 méterről lőhetett szabadon, de csúnyán mellé lőtt.
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Négy perc múlva a pálya felénél labdát veszítettek a hazaiak. Bakos a büntetőről lőhetett,
de csak a bal kapufát találta el. A 38. percben
Kiss P hosszú indítására Tóth P rajtolt. Egyedül indulhatott a kapura, de csupán belepöckölni tudott és a kapusbravúr mentett. A 43.
percben 30 méterről, a baloldali oldalvonaltól
rúghattak szabadrúgást a szabolcsiak. Györök
lövése szinte érintés nélkül „vánszorgott” be
Kiss kapujába. 0-1
Az 55. percben Tóth P indult a jobb oldalon
és lövése alig kerülte el a vendégek kapuját.
Egy perc múlva Vizi hatalmas bedobását egy
vendégvédő éppen Csupor elé csúsztatott, aki
bepofozta a bal alsóba az egyenlítő gólt. 1-1
Az 59. percben egy hazai kapu előtti kavarodásnál a védők egymásra vártak, Bakos
pedig belőtte a vendégek második gólját. 1-2
A 61. percben ismét a szabolcsiak veszélyeztettek. Kovács elfutott a bal szélen, beadását
Székely akár az alapvonalig vihette volna, de
helyette a kapu fölé lőtt. Egy perc múlva ismét
Kovács futotta le a bizonytalankodó védőjét,
és nagy erővel lőtt a kapu fölé. A 64. percben
már a vendégek kapuját veszélyeztette Ladányi F, de a három méterről leadott lövését
védte a kapus. A 68. percben Tóth P hos�szan indította Vidát, aki 10 méterről kilőtte
a hosszú sarkot, bár a kapus még beleért. 2-2
A 72. percben egy bal oldali beadás üresen
találta Kovácsot, aki a jobb felsőbe fejelte a
vendégek harmadik gólját. 2-3
A 75. percben Vizi szinte az alapvonaltól dobta be a kapu elé a labdát. Vida csúsztatása után
Kiss P öt méterről egyenlített. 3-3
A 80. percben a vendégek egy gyors bedobást
végeztek el a tizenhatos magasságában. A
Kinizsi védői még aludtak, Csanádi pedig
kíméletlenül lőtte be a Pusztaszabolcs újabb
vezető gólját, ami a végeredményt is jelentette
egyben. 3-4
A gólban gazdag második félidő igazi küzdelmet hozott a szomszéd várak csatájában.
Ifjúsági csapatunk 3-2 arányban kikapott.
Március 27-én a tabella második helyén álló
Baracs volt a vendéglátó.
A 13. percben hosszú jobb oldali bedobásnál
a baracsiak védője kézzel ütötte el a labdát, de
a bírói síp néma maradt. A 21. percben egy
bal oldali szöglet után Németh fejesét nagy
bravúrral tudta csak hárítani a baracsi kapus.
A 23. percben már Zámbónak kellett lábbal
kitornázni a hazaiak lövését.
Az első félidő utolsó percében jobb oldali
támadás után, középen Balaskó kapta a lab-

dát. Két csel után 10 méterről kilőtte a bal
felső sarkot. 1-0
A 63. percben szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak. Huszonkét méterről Szurma a kapufát
találta el. A 77. percben Kosaras elkaszálta
Szurmát a büntetőn belül. A megítélt tizenegyest Balaskó kapu mellé rúgta. A 85. percben Tóth kapott hosszú indítást. Kapáslövése
a kapu mellé ment. A 90. percben a hazai
kapu előtti kavarodásból Hushegyi belőtte
egyenlítő gólunkat. 1-1
Ifjúsági csapatunk 2-1-re győzött.
Április 3.-án Seregélyes csapatát fogadtuk. A
csapatok alacsony színvonalú mérkőzésen az
első félidő 33. percéig nem találták el egyik
kaput sem. Az első, kisebb helyzetet a 33.
percben egy szabadrúgásnál jegyezhettük fel,
amikor kb. 25 méterre a seregélyesi kaputól
Vida lőhetett, de a bal kapufa mellé talált.
Az első valamire való támadásra az 57. percig
kellett várni. Csupor a jobb oldalról adhatott
be. Az öt és felesről előbb Horváth, majd a
kipattanót Ladányi lőhette volna a hálóba,
de mindkét esetben Ács bravúrja mentette
meg a vendégeket a góltól. Egy perc múlva
egy szöglet után Vida elfektette a seregélyesi
védelmet, beadását pedig Horváth kapásból
a hálóba lőtte. 1-0
A gól után a Seregélyes próbálkozott, de a Kinizsi kapusa, Zámbó „munkanélküli” maradt. A
80. percben még egy helyzet adódott. Horváth
25 méterről becselezte magát a büntetőig, de
lövését ismét Ács védte, hatalmas bravúrral.
Ifjúsági csapatunk 3-3-as döntetlent játszott.

Most pedig néhány szó a fiatalabb korosztályokról is. Az U16 a tavaszi szezon első
meccsét hazai pályán játszotta. Március 27én Lajoskomárom csapatát fogadtuk, ahol
Ullmann Balázs Gergely, majd Kovács
Krisztián góljával a végeredmény 2-3 lett.
Nem sikerült tehát pontot szerezni, de a tabella 8. helyét sikerült megőrizni jelenlegi 6
pontjukkal. Legközelebb Sárosd csapatával
mérkőznek meg április 10-én.
Bozsikosaink, még a szezonkezdés előtt,
március 6-án edzőmeccsen vehettek részt.
Ikarus-Maroshegy érkezett hozzánk. A 3x30
percben 10 gól is született, de ebből a vendégeké volt a több. Persze nem ez volt a lényeg,
hanem a játék és a felkészülés a szezonra.
Hazai góllövőink: Paksi Patrik (3) és Paksi
Gábor voltak. A végeredmény tehát 4-6 lett.
A BOZSIK tornák előtt nem sokkal érkezett
a hír, hogy innentől kezdve nem Pálhalmára
kell járni mérkőzésekre, mert átkerültünk
Sárbogárdhoz. A meccsek így a sárbogárdi és
sárszentmiklósi focipályán vegyesen zajlanak.
Az U11-esek Sárbogárdon, míg a többiek
Sárszentmiklóson mérettetik meg tudásukat
hétről hétre. Az első meccsek március 20-án,
vasárnap voltak a nagyobbaknak, azaz az
U11-nek és az U13-nak.
Utóbbiak az alábbi eredményeket érték el:
Szabadegyháza - Sárbogárd
Szabadegyháza - Sárosd		
Szabadegyháza - Mezőfalva0-1
badegyháza - Sárszentmiklós
Góllövő: Oláh Raul
Az U11 az alábbiakat játszotta:
Szabadegyháza - Sárszentmiklós
Góllövő: Vígházi Zétény
Szabadegyháza - Nagylók		
Góllövők: Horváth Ádám (2)
és Dankó Martin (2)
Szabadegyháza - Sárosd		
Góllövők: Palóka Dávid (2)

0-0
0-2
Sza1-3

1-2
4-0
2-2

Ifjúsági csapat

Gratulálunk mindenkinek, további sok sikert
a tornákhoz!

Felnőtt csapat

U11-es csapat

Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC

Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap
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SZÉP EREDMÉNYEK AZ V. CONNECTOR TÁNCVERSENYEN
Immár ötödik alkalommal, március első
hétvégéjén rendezték meg Veszprémben a
nemzetközi táncfesztivált, melyen településünkről több tánccsoport is képviseltette
magát. Jelen volt a B-Cool Dance Team egyesülettől a Törperő akrobatikus rock and roll
csoport és a már jól ismert Black Angels. A
hastáncosok közül a Bozsoki Anka Brigitta
által vezetett Ameerah, Jamilah és Zafirah,
valamint a Kreisz Csaba által vezetett Seelah
csapat is megmutatta tehetségét. A hosszú,
de tartalmas nap végére az alábbi eredmények születtek:

Jamilah
Ameerah

Arany minősítést kapott Görgicze Léna
szólója.
Ezüst minősítéssel térhetett haza az Ameerah és a Törperő tánccsoport, Dombrovszky
Detti, Dózsa Rebeka, Karner Orsolya és
Varga Kitti szólókként, valamint Dombrovszky Detti és Karácsony Vivien, illetve
Bozsoki Anka Brigitta és Dózsa Rebeka
duókban.
A Jamilah bronz minősítést kapott.
Voltak, akik helyezésekért küzdöttek, náluk
a következőképp alakult. Saját kategóriájukban 1. helyezést ért el Bozsoki Anka Brigitta szóló produkciója, valamint a Seelah
hastánccsoport. Második lett a Zafirah,
harmadik pedig a Black Angels.

Seelah

Karner Orsolya
Black Angels

Gratulálunk minden résztvevőnek és további
sok sikert kívánunk!
Csicskovics Anikó

Zafirah

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Az elmúlt évek adatai alapján a
2015/2016. évi fűtési szezonban
megnőtt a kéménytüzek száma
a szilárdtüzelésű tüzelőberendezést használó lakóingatlanokban.
Ennek fő oka a nem megfelelő
tüzelőanyag használata és a kémények karbantartásának hiánya. A fűtési költség csökkentése
érdekében sokan tüzelőberendezéseikben égetik el a háztartási
hulladékot, mely azonban nem
csak jogszabályba ütközik, de
környezetszennyező, egészségkárosító és a kéményekben életveszélyes állapotot is előidézhet.

A háztartási hulladékok elégetését a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet tiltja, a rendelet alapján
háztartási tüzelőberendezésben
kizárólag a papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el. Az előírások megsértőivel
szemben a környezetvédelmi
hatóság eljárást indít és bírságot
szabhat ki.
A szilárd anyagok elégetésével
füstgáz, korom, hamu és salak
keletkezik. Az égés során olyan

mérgező összetevők szabadulnak
fel, illetve olyan kémiai reakciók indulhatnak be, amelyek új
mérgező vegyületeket hozhatnak
létre, levegőbe jutásuk esetén beépülnek a környező talajba, növényzetbe, élővizekbe, és ezeket
a mérgező anyagokat lélegzik be
a környezetében élő emberek is.
A műanyag, gumi, egyéb kőolajszármazék alapanyagú hulladék,
festékkel, vegyi anyagokkal kezelt
fa és egyéb hulladékok elégetésekor keletkezett égéstermék emberi szervezetbe jutása légzőszervi megbetegedésekhez vezethet,
elősegíti a rosszindulatú betegségek kialakulását, a nehézfémeket

Törperő tánccsoport

tartalmazó por károsíthatja a veséket, elpusztítja az agysejteket,
tüdő- és májkárosodást okozhat.
Az utóbbi években mind többen
állnak vissza vegyestüzelésre, ill.
építenek be kiegészítő ütésként
kandallókat. Szilárd- és olaj tüzelőanyagok használata során
korom- és kátránylerakódás
képződik a kéményekben, a nem
megfelelő tüzelőanyag használata
pedig megnöveli ezen lerakódás
mértékét, mely az égéstermék-elvezető belső keresztmetszetének
szűkülését okozza. A kémény
leszűkült keresztmetszete több
veszélyt is hordoz magában: a
tüzelőberendezés nem kap elég

Szabad 1 Lap
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levegő-utánpótlást a működéséhez, ezért szívóhatás alakul ki
a kéményben és az égéstermék
a tüzelőberendezésen keresztül
visszaáramlik a lakótérbe, füst,
-illetve szén-monoxid mérgezést okozva ezzel. A kéményben
lévő nagymértékű korom és
kátránylerakódás egy intenzív

fűtés esetén a nagy külső- és belső hőmérséklet különbség hatására belobbanhat, kéménytüzet
okozva ezzel. A kémény bekötőnyílásain vagy kitorkollásán
kinyúló lángnyelvek könnyen
átterjedhetnek a lakóépület éghető anyagú épületszerkezeteire,
a környezetében lévő bútorzatra.

A hulladékkal vagy nedves fával
való tüzelés a megspórolt fűtési
költségekkel szemben sokkal nagyobb kárt tud okozni, szennyezi
a levegőt, károsítja az egészséget, veszélyezteti az anyagi javakat és az emberi életet is, ezért
felhívjuk a Tisztelt Lakosság
figyelmét, hogy a légszennye-

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS az erdő- és
szabadtéri tüzek megelőzésére
Az enyhébb tavaszi időjárás
beköszöntével egyre többen választanak szabadtéri programot
és tevékenységet, ennek során
fokozottabb figyelmet kell fordítani a szabadban keletkező
tüzek megelőzésére. A veszélyt
a száraz aljnövényzet és avar
jelenti, amelyben könnyen és
gyorsan terjed a tűz, különösen
erős szél esetén. A szabadtéri
tűzesetek keletkezésének fő oka
az emberi gondatlanság. A károk
akkor előzhetőek meg a legkön�nyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető
szabályaival.

pl. növény egészségügyi okból
hatósági engedély beszerzése
mellett – megengedi. Avar és
kerti hulladék égetését csak az
adott település önkormányzata
engedélyezheti rendeletében,
de égetni ebben az esetben is
csak a rendeletben meghatározott helyen, napokon és módon
szabad. Külterületi ingatlanok
esetében, amennyiben az égetést
jogszabály megengedi, előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi hatósággal (irányított
égetés). Továbbra is megengedett
a kerti grillezés és a tűzön történő
sütés-főzés a tűz állandó felügyelete mellett.

A levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében tilos a növényzet, illetve a növénytermesztéssel
összefüggésben keletkezett, vagy
kerti hulladék szabadtéri égetése,
kivéve, ha azt külön jogszabály –

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.
5.) BM rendelet tartalmazza. A
szabadban meggyújtott tüzet
soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondos-

KÖSZÖNTJÜK
SZABADEGYHÁZA
IFJÚ POLGÁRÁT!
Baranyai Zalán
2016.03.10.
Géza utca 18.

kodjunk megfelelő mennyiségű
oltóanyagról. Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet
gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk
tartani. Tájékozódjunk a várható
időjárásról, mert a szél kedvez
a tűz gyors továbbterjedésének.
A felügyelet nélkül hagyott tűz
könnyen továbbterjedhet és életveszélyt jelentő, vagy súlyos kárt
okozó tüzek forrásává válhat.
A szabadtéri tűz kockázata jelentősen függ az időjárási viszonyoktól, a száraz és szeles időjárás elősegíti a tűz kialakulását,
továbbterjedését. Erdőtűz-veszélyes időszakban országos szinten
a vidékfejlesztési miniszter, területi szinten az erdészeti hatóság
tűzgyújtási tilalmat rendelhet el,
mely esetén az érintett területen
akkor is tilos a tűzgyújtás – beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is

zés, a szén-monoxid-mérgezés
és a kéménytüzek elkerülése
érdekében mindenki csak a tüzelőberendezésének megfelelő
tüzelőanyagot használjon, és biztosítsa a kéményseprők részre a
kémények rendszeres ellenőrzését, tisztítását!

–, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A jogszabályi tilalom ellenére,
illetve jogszabálytól eltérő vagy
hatósági engedély hiányában
végzett tűzgyújtási tevékenység miatt az önkormányzat, a
környezetvédelmi hatóság és
a tűzvédelmi hatóság bírságot
szabhat ki.
Tűzgyújtási tilalommal és erdőtüzekkel kapcsolatos további
információkért keresse fel a katasztrófavédelem oldalait (http://
www.katasztrofavedelem.hu),
vagy a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapját (www.erdotuz.
hu). Az Országos Tűzmegelőzési
Bizottság tájékoztató kisfilmjei
az alábbi linkeken tekinthetőek
meg:
http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_
video_index2&vid=39
http://www.katasztrofavedelem.
hu/index2.php?pageid=press_
video_index2&vid=32

Szabad 1 Lap
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
Hétfő:
13:00-15:00
16:00-18:00
16:30-18:00
18:00-19:30

Falugazdász ügyfélfogadás
Akrobatikus rock and roll
Hastánc - Anka
Zumba

Kedd:
14:00-16:30 Színjátszó foglalkozás
14:30-16:30	Kézműves szakkör
16:00-17:30	Hastánc - Csabi
16:30-18:00	Okosító torna
18:00-19:00	Step aerobic

Szerda:
14:30-16:30 Kézműves szakkör
15:00-16:00	Ovis balett
18:00-20:00	Kempo

Csütörtök:
Szombat:
16:00-18:00 Nyugdíjas klub
14:0016:30-18:00	Okosító torna
16:30-18:00 Hastánc - Anka
18:00-20:00	Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör
18:00-20:00 Gymstick

FIGYELEM!

Szabadtéri tűzgyújtás
szabályai
Szabadegyháza Község Képviselő-testülete 5/2015.
(IV.10.) önkormányzati rendelete alapján
II. fejezet (2) pontja A lakosság védelme, és a tisztaság érdekében avar és kerti hulladék égetése

minden Hétfő, Szerda, Péntek
8-18 óra között szabad
szélcsendes, napos száraz időben cselekvőképes
nagykorú személy állandó felügyelete mellett!
(3) Vasárnap, és ünnepnap avart és kerti hulladékot
égetni nem szabad!
(4) Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos!
Kérjük a fentiek szíves betartását!
Rádi Éva Ella
jegyző

Péntek:
14:00-16:00 Néptánc
16:00-18:00	Akrobatikus rock and roll
16:30-18:00 Színjátszó foglalkozás
18:00-20:00 Kempo
Jóga

- 16 -
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FÁSÍTÁS AZ ADY ENDRE UTCÁBAN
Az önkormányzat fásítási programjának keretében március 19-én
az Ady Endre utca környékéről néhányan Möszmer Antal vezetésével 65 db fát ültettek el, melyek között hat fafaj is szerepelt.
Úgymint sárga kőris, piros virágú díszgalagonya, piros levelű japán
díszcseresznye, piros levelű májusfa, madárberkenye, valamint a
közkedvelt vérszilva.
A közmeghallgatáson felvetett problémára, miszerint a csirketelepről
büdös szag árad a falu felé, megoldást jelenthet a szintén a tavasszal

ültetett 105 db leylandi ciprus, valamint több mint 200 fagyal cserje,
melyek a Fő úttal párhuzamosan kerültek elhelyezésre közmunkások
segítségével. A ciprusok közel 1 millió forintos bekerülési költségét
a Fáma Farm Kft. biztosította.
Csicskovics Anikó

Szabad 1 Lap

SZABADEGYHÁZÁN
ÁPRILIS 29-ÉN,
PÉNTEKEN
VÁRNAK
MINDENKIT,
AKI SZERETNE
SEGÍTENI
SZEBBÉ TENNI
FALUNKAT!
Gyülekező
és indulás:
Polgármesteri
Hivatal,
9:00

- 17 -

- 18 -

Szabad 1 Lap

KARBANTARTÁS A
FOCIPÁLYÁN
Március 31-én az esti órákban nagy volt a sürgés forgás a focipályán,
ezúttal azonban nem meccs, vagy edzés volt az apropója. A felnőtt és
az ifi csapat tagjai közül is többen jöttek, hogy homokot szórjanak
a pályára. Erre azért volt szükség, hogy a pálya minőségét javítsák,
és hogy a fű gyökerét erősítsék. Feláldozta tehát a csütörtöki edzést
a nagycsapat és így kis traktorokkal és lapátokkal terítették el a

homokot. A munka végen jól esett a pályára rendelt pizza, amit
ott, a helyszínen el is fogyasztottak.
A munkálatokban résztvevők névsora: Baranyai Balázs, Bartos
Imre, Berényi László, Billig János, Egri Mátyás, Gecseg Bence,
Horváth Tamás, Kiss Gábor, Kotulák András, Kovács Krisztián,
Ladányi Ferenc, László József, Pálesz Martin, Rapai Gábor, Vida
Tamás és Zámbó József.
Köszönet a fényképekért Horváth Petronellának!
Csicskovics Anikó

Kirándulás Erdélybe
Buszos kirándulást szervezünk Korondra és környékére 2016. május 26-30. között.
Indulás Szabadegyházáról a kora reggeli órákban
(csatlakozni lehet Sárbogárd - Sárosd - Seregélyes (Szőlőhegy) - Perkáta útvonalon.
Szállás: Korondon.
Programterv: Királyhágó, Korond, Békás-szoros, Gyilkos-tó, Parajd, Szováta,
Csíkszereda, Tusnádfürdő (Szent Anna tó), Vajdahunyad.
Ár: 46.000,- Ft/fő, ami tartalmazza az útiköltséget, az utasbiztosítás díját
és a szállást, félpanziós ellátást is.
Érdeklődni: 30/638-4249 Egri Andinál

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
Polgármesteri Hivatal
06-25/509-570 (központ),
06-30/638-4248
25/523-595 (igazgatás),
523-596 (adó)
06-30/788-81-53 (jegyző)
hivatal@szabadegyhaza.hu
polgarmester@szabadegyhaza.hu
jegyzo@szabadegyhaza.hu

Szabad1 Tv
06-25/478-250, 06-30/629-3042
szabad1tv@gmail.com

Szociális ügyintéző
Tóth Péterné: 06-30/66-00-156
hivatal@szabadegyhaza.hu

Szabad1 Lap hirdetésfelvétel
06-30/629-3042
szabad1lap@gmail.com

Kincsem Óvoda
06-25/478-608, 06-30/659-8129
szabadegyhazaovoda@invitel.hu

Orvosi rendelő
Dr. Varga Norman
06-25/478-605, 06-30/638-4247
Ügyeleti időben (hétvégén és munkanapokon 16 órától másnap reggel
7 óráig) az ügyelet a Kulcsi Kistérségi
Központban van. 06 25/509-060

Kossuth Lajos Általános Iskola
06-25/509-527
igazgato@szabadegyhaza.sulinet.hu
Művelődési Ház
06-30/304-5349
muvhaz@szabadegyhaza.hu

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. április 16-17.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/a
06 20/35-57-213
2016. április 23-24.
Dr. Kellner Péter
Sárbogárd-Sárszentmiklós, Rákóczi u. 62.
06 30/93-98-629
2016. április 30. - május 1.
Dr. Pátzay József
Sárbogárd, Asztalos u. 1/A
06 30/63-93 977

Falugazdász:
Dózsa Márta: 06-70/436-2449
Teleház:
06-25/222-776
thaz@szabadegyhaza.hu

Fogorvosi rendelő
Dr. Szigeti Mónika
06- 25/478-098

Védőnő: Nochta Tamásné
06- 25/478-711, 06-30/5500-785
nochta.e@gmail.com
Gyógyszertár
Paksi Zoltán Bálintné dr.
06- 25/478-607
Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat
Tóthfalusi-Kemmer Nikoletta Kíra
06-25/478-563, 06-70/636-6315
Jassóné Kardos Ildikó
06-30/445-8345
Körzeti megbízott
Veres János r.tzls.
06-20/96-95-924
Polgárőrség
Szaniszló Csaba
06-30-413-8355
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