Szabad 1 Lap
2016. június Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

IDŐKÖZI VÁLASZTÁS 2016. JÚLIUS 17.
Hasznos információk
Azok a választópolgárok, akik a szavazás
napján egészségi állapotuk, betegségük
stb. miatt nem tudnak személyesen megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurnát kérhetnek. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság tagjai otthonukban
keresik fel őket. A mozgóurna 2016.
július 15-én 16 óráig a Helyi Választási
Irodától, július 17-én 15 óráig az illetékes
Szavazatszámláló Bizottságtól kérhető.

Tisztelt Olvasók!
Az időközi választásra tekintettel a kampányidőszakban az önkormányzati eseményekről (pl. testületi ülések) a település
hivatalos honlapján tájékozódhatnak.

A szavazás napján két szavazókör működik:
1. szavazókör:
Kossuth u. 2., Polgármesteri Hivatal
2. szavazókör:
Vörösmarty u. 14., Orvosi rendelő

Bemutatkoznak a polgármester- és
képviselőjelöltek

Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig lehet,
érvényes személyi okmány (személyi igazolvány vagy útlevél vagy vezetői engedély) és
lakcímkártya bemutatásával. További információ a település honlapján és a Helyi Választási Irodában (25/509-560, 30/788-8153).

Polgármester- és képviselőjelöltek
névsora

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy mind
a polgármester-, mind a képviselőjelöltek
közül csak azok kerültek be az újságba,
akik leadták anyagukat. A lapban való
megjelenés, bemutatkozás nem kötelező
előfeltétele a jelölteknek, ezért előfordulhat

Az írásokat a 2. oldaltól a 10. oldalig
olvashatják.

A 10. oldalon láthatják a jelöltek névsorát, melyet a majdani szavazólapi sorrend
szerint tüntettünk fel.
olyan érvényes ajánlószámmal magát megmérettető polgármester- vagy képviselőjelölt,
akivel az újság hasábjain nem találkoztak.
Amennyiben a szavazólapon szerepelnek,
természetesen ők is várják szavazataikat.
Szerkesztőség

KONFIRMÁLÓ FIATALOK SZÉP VOLT FIÚK!
Czimer Dániel,
Gosztonyi Csenge
és Kolonics Gergő
2016. május 15-én
adtak számot hitbéli tudásukról.

Bővebben a 19. oldalon olvashatnak róla.

Bővebben a 11. oldalon olvashatnak
róla.

Megyei Magyar Kupa 3. helyezett a Kinizsi

BOLONDBALLAGÁS
Iskolánk nyolcadik
osztályos diákjai
június 15-én színes
maskarába bújtak
és az alma máter
mellett a falu több
intézményében is
viccesen búcsúztak
az ott dolgozóktól.

PEDAGÓGUSNAP
ALKALMÁBÓL
Szeretettel köszöntünk minden
Szabadegyházán élő, dolgozó
óvónőt, dajka nénit, tanító nénit és tanárnőt! Munkájukhoz
jó egészséget kívánunk!
A 14. oldaltól a 18. oldalig tanáraink mesélnek az ebben a tanévben teljesített minősítő vizsgáról.
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POLGÁRMESTERJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
ÁBRAHÁM ISTVÁN

Tisztelt Választópolgárok! Kedves szabadegyházai lakosok!
Nevem Ábrahám István, születtem 1954-ben, 1986-an költöztem Szabadegyházára, azóta
a faluban élek, immár 30 éve.
Tanulmányaim:
- Általános iskola
- Emeltszintű szerszámkészítő
képzés
- Szakközépiskolai érettségi
- Munkavédelmi és tűzvédelmi
szakképzettség
- Politikai egyetem
- Felelős bányaműszaki vezetői
felsőfokú képzés
- Bányabiztonsági oktatói felsőfokú képzés
- Ingatlan értékbecslő és értékszakértő
Főbb munkahelyeim :
- Vontatási telepvezető MÁV
vontatási Főnökség Pusztaszabolcs
- Gépész előkészítő Szabadegy-

BIÁL CSABA

háza Szeszipari Vállalat
-Műszaki vezető II-es gyáregység Szabadegyháza Szeszipari
Vállalat
- Építési ágazatvezető Perkáta
MKB Termelő Szövetkezet
- Ügyvezető igazgató Pront 2000
Kft.
- Ügyvezető igazgató ATP Paks
Kft.
- Ügyvezető igazgató ATS Acél
Kft.( – jelenleg is)
Választási Programom:
Megítélésem szerint a falu legalább két részre szakadt, nem
egységes, különböző „hatalmi
tömörülések” osszák meg a falu
lakosságát.
Mint független induló legfőbb
feladatomnak tartom ezen csoportosulások megszűntetését
és igazságos, becsületes, nem
részrehajló vezetést biztosítva
a lakosságot ismét egy egésszé
szervezni.
Az egészségügyi ellátás területén gyors és hatékony intézkedés, egy megfelelően működő,
hosszú távú, biztos alapokon
nyugvó orvosi ellátás megszervezése.
Az egyik legfontosabb feladatomnak tartom a mai rohanó
„embertelen világban” a lemaradó, bajba jutott családok valós támogatása, tanácsadással
és esetenként konkrét segítségnyújtással. Szomorúnak és egyben felháborítónak tartom, hogy
Tisztelt Szabadegyházai Lakosok!
Polgármesterjelöltként szeretném bemutatni Önöknek
a választási programom! Biál
Csaba vagyok, születésem óta
Szabadegyházai lakos. Közgazdász párommal, Évával és 6 éves
kisfiammal, Zéténnyel a Géza
utcában élünk.
A Rendőrtiszti Főiskola - és
ezzel párhuzamosan a francia

az Önkormányzat különböző
támogatásokat ad, de közben
vannak családok ahol egy vagy
több gyerek is él és a gyerekek
télvíz idején villany és vezetékes
víz nélkül élnek a 21. században.
Természetesen tudom, hogy a
szociális problémák mellett más
fontos támogatásra szoruló feladatok is vannak. Jól lehet a szülők sem tesznek meg mindent a
jobb életkörülmények megteremtéséért, de ez nem mentesít
bennünket a gyermekek iránt
érzett felelősségünk alól.
Fontos feladatnak tekintem (az
egyébként általam is jónak tartott közmunka programot), de
emellett szeretném létrehozni
az un. „falugondnokság” nevű
társaságot, ami a pillanatnyilag közmunkát végző embereket csoportosítja, felkarolja, a
munkát nem találó vagy esetleg
nem megfelelően képzett embereket, akik dolgozni akarnak,
tisztességes fizetéshez juttassa.
A „falugondnokságnak” továbbá
feladata lesz szerződni különböző gazdasági társaságokkal,
folyamatos egyszerűbb feladatok elvégzésére, így biztosítva a
folyamatos működést.
Önkormányzati rendeletbe
szeretném szabályozni, hogy a
faluban jelentkező beruházási
igényeket úgy kelljen megpályáztatni, hogy azonos pályázati
feltételek mellett csak és kizárólag helyi vállalkozást lehessen
nemzetközi rendészeti főiskola
elvégzése után 6 éven keresztül a
Budapesti Rendőr Főkapitányságon osztályvezetői beosztásban
teljesítettem szolgálatot. Felsőfokú francia nyelvvizsgával rendelkezem.
2003. novemberében századosi
rendfokozatom megtartásával
szereltem le a Rendőrségtől.
2003. decembertől a Józsefvárosi Önkormányzatnál kineveztek

helyzetbe hozni a törvényesség
határain belül.
A beruházások elnyerésének
egyik ajánlása az Önkormányzat részéről, hogy a „falugondnokságnak” is juttasson ezen
feladatokból. Ezáltal az Önkormányzat által kiírt beruházásokra fordított közpénzek egy
része a szabadegyházai lakosok
megélhetését segítené.
Az Önkormányzati alkalmazottak főleg helyi lakosokból
kerüljenek ki, ha egyébként
iskolázottságuk és egyéb feltételrendszerük az előírásoknak
megfelel.
Az egyébként szép és mindenben megfelelő iskolánk működésének szakmai és pénzügyi
áttekintése, ha szükséges segítségnyújtás, ill. megfelelő szakemberektől szakmai tanácsadás
biztosítása. Sajnos egyre több
szülő íratja át gyermekét más
iskolába, ennek nyilvánvalóan
oka van, ennek felderítése egy
fontos feladat. Tudom, hogy a
környező falvakból több kisdiák
jár iskolánkba, de ez nem zárja
ki a probléma kivizsgálását.
Befejezésül kérem a Tisztelt
Választópolgárokat, amennyiben egy nyugodt és fegyelmezett faluvezetést szeretnének
létrehozni, úgy szavazzanak
fenti programra!

szabályszerű hivatali munka, a
településirányítás- és fejlesztés
terén.
Az általam megvalósítani kívánt program:
Egészségügy:
- g yermekorvosi rendelés kialakítása
- betegszállító szolgáltatás
- idősek otthona és rehabilitációs helyiség létesítése
Szociális támogatások kibővítése:
- ingyenes szemétszállítás
- születési, életkezdési támogatás bevezetése minden helyben
lakó újszülöttnek
- az iskolakezdési, beiskolázási
támogatás minden általános
iskolát megkezdő kisgyermeknek
- gyermekek nyári táboroztatásának támogatása
Közbiztonság, közlekedésbiztonság:
- a szabálytalanul és eredmény
nélkül működő térfigyelő
rendszer átalakítása, fejlesztése a közbiztonság erősítéséhez
a polgárőrség újjászervezésével
és közterület-felügyelet felál-

lításával
- minden családi házba, lakásba ingyenes riasztórendszer
és riasztóközpont kialakítása,
díjmentes önkormányzati figyelő-és kivonuló szolgálattal
az itt élők számára
- gyalogos átkelőhelyek kialakítása és közlekedési tükrök
kihelyezése

Lakosságmegtartás:
- új utca nyitása, ahol összközműves építési telkeket kínálunk a letelepedni vágyóknak
- a letelepedők igazságos, egyenlő támogatása
- családi házak, lakások korszerűsítéséhez önkormányzati tá-

Szabadegyháza lakóinak joga
van tudni, hogy az önkormányzat mire fordítja a község pénzét! A tervezett fejlesztésekbe
be kell vonni az itt élőket, melyhez nagyon fontosnak tartom
az Önök véleményét, ötleteit és
javaslatait.

EGRINÉ AMBRUS
ANDREA

átvezető főút ingyenes átvétele a
közútkezelőtől, majd a több mint
2 km-es szakasz útburkolatának
felújítása, a frekventált helyeken
az árkok lefedése, parkolók kialakítása (18 parkoló a katolikus
templom mellett), az új temetőhöz vezető út mellett járda kialakítása, LED-es közvilágítással,
pihenőpark létrehozása.

Támogattuk a helyi civil szervezeteket, egyesületeket, társadalmi szerveződéseket (dalkör,
tánccsoportok), egyházakat.

a választópolgárokat, és majd
évek múlva, a következő választáson eldöntik, jól vagy rosszul
tették ezt.

Nem kézzelfogható, de szemmel
látható a közösségi programok
szervezésében elért eredmény,
egyre többen csatlakoznak a
települési rendezvényekhez
(idősek napja, sport- és táncnapok), kirándulásokhoz, így pl.
az erdélyi testvértelepülésünkre, Korondra szervezett buszos
utakhoz.

Minden igényt, elvárást nem lehet
kielégíteni, de törekedni kell rá legyen szó akár az intézmények
minél magasabb szintű működtetéséről, a fejlesztési feladatokról,
a közösségépítő programokról,
rendezvényekről. Ha egy település
irigylésre méltó anyagi helyzetben
van, általában előnyt jelent, néha
azonban hátrány. Az elvárások az
önkormányzattal szemben megnőnek, a segélyek, támogatások,
finanszírozások terén különösen.
Az igények összehangolása, a helyes arányok megtalálása még a
gazdagabb önkormányzatokat is
próbára teszi.

Tisztelettel: Ábrahám István
független jelölt
az önálló költségvetésű Közterület-felügyelet igazgatójának.
2005-ben sikeres közigazgatási
szakvizsgát tettem.
2015 őszétől Zugló önkormányzatánál független szakértőként
dolgozom a mai napig.
A több, mint 12 éve fennálló
önkormányzati munkám során közvetlenül a kerületi polgármesterek mellett dolgozva
szereztem tapasztalatot a jog-
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Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
Az elmúlt másfél évben polgármesterként településünkön számos fórumon bemutatkoztam
már. A programomban foglaltakat
az elmúlt másfél év alatt zömében
sikerült megvalósítani. A legjelentősebb, minden szabadegyházi
lakost érintő fejlesztés a községen

Lakótelep:
- a községet a Lakóteleppel ös�szekötő kerékpárút kialakítása
a biztonságos közlekedésért
- fűtéskorszerűsítés, kazáncsere
a panelházakba
- közösségi ház és park kialakítása
- használható és időtálló járdák építése, új játszótér és új
sportpálya
- a buszjáratok útvonalának módosítása a lakótelep érintésével

Elkezdődött az iskola előtti
buszöböl, parkoló építése, a
temetőben további vízvételi
helyek kialakítása. A lakótelepen is kiépítettük a térfigyelő
kamerarendszert, padokat, hulladékgyűjtőket helyeztünk ki,
közösségi teret alakítottunk ki
(szalonnasütő, piknikasztalok).
Szabadtéri kondiparkot telepítettünk a hivatal melletti irattár
mögött. 19 millió forintot nyertünk intézményeink napelemes
fejlesztésére.

mogatás körének bővítése
- játszó-és közösségi terek kialakítása
- bölcsőde létrehozása
Munkahelyteremtés, gazdaságfejlesztés:
- ipari park kialakítása a vállalkozások számára
- hatékony közmunkaprogram
- önkormányzati kertészet és
gazdaság létrehozása
Szabadidő központ építésének
előkészítése, hogy minden egyes
szabadegyházainak legyen lehetősége a tartalmas, kulturált
kikapcsolódásra, szórakozásra
és sportolásra!
Valódi átláthatóságot fogok biztosítani az önkormányzat gazdálkodásáról, beruházásairól,
és közbeszerzéseiről! Nincsenek
többé eltitkolt szerződések!

Az előző választáson a képviselő-jelöltek közül nem emeltem ki, hogy kikkel szeretnék
együtt dolgozni. Úgy gondoltam, mindannyian a település
fejlődéséért dolgozunk, hiszen a
település lakosai azért szavaznak
bizalmat a polgármesternek és
a képviselőknek, hogy a közösségért dolgozzanak, képviseljék

Olyan polgármesteri hivatalt
szeretnék vezetni, amely valóban a falu lakóit szolgálja, ahol
kellő segítséget kapnak az itt
élők ügyeik intézéséhez - nem
csak a községben, hanem a járási
hivatalnál is. Ehhez számítok
minden önkormányzati dolgozó munkájára, valamint mindenkire, aki ötleteivel segítené
Szabadegyháza fejlődését!
A fent leírtak megvalósításához
kérem szíves támogatásukat!
Tiszteljenek meg bizalmukkal
és támogassanak szavazataikkal
a 2016. július 17-én tartandó
időközi önkormányzati választáson!
Szabadegyháza többet érdemel!
Július 11-én 18.00 órakor lakossági fórumot tartok a Művelődési házban. Kérem, jöjjenekés mondják el véleményüket,
ötleteiket!
Köszönöm, hogy megtiszteltek
a figyelmükkel:
Biál Csaba
független polgármesterjelölt

Önkormányzatunk kiemelkedően stabil költségvetési helyzetben van.

Szabad 1 Lap
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A fejlesztések mellett jelentős
megtakarításokat értünk el, folyószámla-hitelt még átmenetileg sem kellett fölvennünk, az
elmúlt hetekben 150 millió forintot lekötöttünk, amely mellett
elegendő forrással rendelkezünk
az intézmények működtetéséhez
az iparűzési adó szeptemberi
beérkezéséig.
A 2014 októberi választáson elért, 72% fölötti eredményt látva
és azóta is szembesültem azzal,
milyen sokan bíznak bennem,

bátorítanak, és az azóta elért
eredmények is tanúsítják, hogy
van értelme dolgozni a település lakóiért. Továbbra is bízom
benne, hogy a közösségben hatalmas erő rejlik. A jó közösséget
az egységéről lehet megismerni,
ahol összeadódik a tagok ereje,
és bámulatos dolgokra teszi képessé a közösséget. A mai anyagias világban ennek elérése a
legnehezebb feladat!
A testület önfeloszlatása a településfejlesztést egy rövid időre

lelassította, de bízom benne,
hogy az elkezdett úton haladva
lehetőségem lesz egy olyan képviselő-testülettel tovább folytatni ezt a munkát, akik valóban a
település érdekeit tartják szem
előtt, egy még szebb, még élhetőbb Szabadegyházáért.
Amennyiben ismét bizalmat
szavaznak nekem, kérem Önöket, olyan képviselők mellé
tegyék a voksukat, akikkel
konstruktívan, önös érdekektől
mentesen lehet településünkért

Szabad 1 Lap
együtt munkálkodni!
Számos elképzelésem van még a
település fejlesztésére, amire terjedelmi okok miatt itt nem térnék ki. A július 17-ei választásig
igyekszem valamilyen módon
minden szabadegyházi lakoshoz
eljutni, és állok rendelkezésükre az ismert elérhetőségeimen,
illetve személyesen.
Tisztelettel:
Egriné Ambrus Andrea
független polgármesterjelölt

BORKA ISTVÁN

Az általam megvalósítani kívánt program:
Lakótelep:

Képviselő jelöltként szeretném
bemutatni Önöknek a választási
programom! Borka István va-

- a községet a Lakóteleppel ös�szekötő kerékpár-és gyalogút
kialakítása, amihez díjmentesen biztosítok földterületet,
amit már 15 éve is felajánlottam a falu korábbi vezetésének, akik soha nem éltek ezzel

CZIGÁNY ZOLTÁN

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!

Tisztelt Szabadegyházai Lakosok!

KÉPVISELŐJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
ANDRÁSSY PÉTER

Andrássy Péter vagyok, 47
éves, és 1989 óta lakom a faluban. Első munkahelyem a
„szeszgyár”, ahol a mai napig is
dolgozom. Felnőttként választottam magamnak lakhelyül ezt
a falut, és elmondhatom, hogy
megkedveltem, szívesen élek itt.

lehetőségének javítását.

Szűkebb lakókörnyezetem az
Ipartelep helyzete, amely bár a
falu része, de az itt élőként min-

dig is kicsit „mostohagyermeknek” érezzük magunkat. Nem
irigyei vagyunk a falunak, hisz
minket is jó érzéssel tölt el, mikor az iskolába, óvodába kísérve a gyermekeinket, vagy csak
ügyünket intézve a postán, hivatalban járunk, és megcsodáljuk
a rendezett utcákat, köztereket.
Szeretnénk felzárkózni ehhez, illetve amikor csak lehet eljutni a
központi rendezvényekre. Ezért
is egyik fő célomnak tekintem
a lakótelep szépítését, valamint
az itt élők (főként az Ipartelep
és a falu közötti) közlekedési

Berényi Lajosnak hívnak.1961
09.11-én születtem. Tősgyökeres
szabadegyházi lakos vagyok.
Általános iskolai tanulmányaim
itt végeztem, majd a Seregélyesi
Szakmunkásképzőben végeztem építő-gépszerelő szakon.
A munkám megfelelő elvégzéséhez feltétlenül szükséges
volt továbbképeznem magam,
emiatt kitanultam a gázkészülék-szerelő szakmát is.
Van két gyermekem, egy fiam és
egy lányom, már mindegyikük
felnőtt. Két éve született egy lányunokám.

24 éven át dolgoztam egy nagy,
székesfehérvári telephelyű építőipari vállalatnál. 2004-ben a
Szennyvíztisztító telepen helyezkedtem el, majd egy sikeresen elvégzett szennyvíztisztító művezetői továbbképzést
követően 2011-ben bíztak meg
a telep vezetésével. Ezen pozíciót a mai napig igyekszem környezetünk védelmét szem előtt
tartva, legjobb tudásom szerint
betölteni.
A szakmámból adódóan ezidáig
is az itt élő emberek megsegítésén munkálkodtam, továbbra is

ezt az utat szeretném folytatni.
A külső lakóövezetek fejlesztése
érdekében tennék erőfeszítéseket.
Mindig is foglalkoztatott és érdekelt falunk sorsa, emiatt is
szeretnék indulni a képviselőjelölt-szavazáson. A legfőbb célom
egy nyugodt, átlátható - a falu
ügyeiben feszültségmentes - önkormányzati munka megfelelő
támogatása. Fontosnak tartom
a lakosokkal való közvetlen kapcsolattartást és megfelelő tájékoztatást lakóhelyünk ügyeiről.

Két fő okot tudok mondani arra,
hogy mi vett rá a közéletben való
aktív szerepvállalásra, a képviselőválasztáson való indulásra.
Tisztelt Szabadegyházi Választók!

BERÉNYI LAJOS

Tisztelt szabadegyházi lakosok!

Szabadegyháza szerencsés helyzetének köszönhetően fejlesztési
lehetőségekben kiemelkedik a
hasonló méretű falvak közül.
Ennek kihasználásában, a rendelkezésre álló források felhasználásában úgy érzem, tudnánk
még fejlődni. Ha megkapom a
bizalmat, képviselőként azon leszek, hogy az itt élők élvezhessék
ennek a kiváltságos helyzetnek
az előnyeit.

Választott képviselőként több
cikluson keresztül dolgoztam a
település érdekében. A jelenlegi
időközi választásra a jelölésem
azzal a határozott céllal és elkötelezettséggel tettem meg, hogy
a település helyzetéből adódó
anyagi forrásokat, pályázati forrásokkal kiegészítve továbbra is
minél hatékonyabban az itt élők
javára, boldogulására használjuk fel. Határozott véleményem,
hogy egy képviselőnek képessé-

Előre is köszönöm a támogatásukat.

Bizalmukat előre is köszönöm!

gyok, 59 éves. 1989 óta lakom
feleségemmel és 3 gyermekemmel a községben, akik itt születtek. Mezőgazdasági technikus
vagyok. Amióta a községben
lakunk, csak mezőgazdasággal
foglalkozunk, 300 hektáron gazdálkodunk.

CSANÁDI VALTER

Tisztelt Választópolgárok!
Csanádi Valter vagyok,
1984.08.04.-én születtem Székesfehérváron. Születésem óta
Szabadegyházán élek. Tanulmányaimat is itt, illetve Székesfehérváron, a Gróf Széchenyi
István MSZKI-ban, végeztem.
Jelenleg a GIGA2003 kft.-nél
dolgozom, mint üzemvezető.
Bízom benne, hogy miként a
cég életében is képes vagyok
meghozni a vállalat és a mun-

a lehetőséggel
- szeretném megvalósítani, hogy
a biztonságos közlekedés és a
vízelvezetés megoldódjon
-
követelem, hogy minden
buszjárat útvonala érintse a
lakótelepet
- szorgalmazom, hogy a község kisbuszai igény esetén a
rászoruló beteget elszállítsák
az orvoshoz és vissza, továbbá a gárdonyi járási hivatalba
ügyeket intézni
Szociális támogatások kibővítése, lakosságmegtartás,
gazdaságfejlesztés:
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- a szennyvíz hálózat bővítése a
teljes község területére
-
korrekt együttműködés a
községben működő vállalkozásokkal
- a falu élhetőbbé alakítása
- a csapadékvíz elvezetés korszerűsítése és bővítése
Köszönöm a bizalmat és támogasson szavazatával a 2016.
július 17-én tartandó időközi
választáson.
Köszönöm, hogy megtisztelt
a figyelmével:

- segélyek egyenlő elbírálása

Borka István
független képviselőjelölt

geihez mérten kell támogatni
a településért folyó munkát,
közösen kialakított irányvonal
és útmutatás alapján kidolgozott célokban erősítenie kell
munkájában a Polgármestert.
Szakmája, képességei és tapasztalatai alapján segítenie kell a
testület szakszerű döntéseinek
meghozatalát a jó erkölcs és
törvényesség útját követve. Azt
gondolom egy településen mindenki egyenlő, rajtunk múlik,
hogyan tudunk élni a felkínált
lehetőségekkel. A választók ér-

dekeinek megfelelő, jó döntések
meghozatalához helyi szinten is
a legfontosabb követelménynek
tartom, hogy a képviselő lássa a
jelen és a jövő elvárásait.
Ezúton is szeretném megköszönni a település lakosságának
a bizalmat és a pozitív visszajelzéseket.
Kérem Önöket, hogy akaratuk
és véleményük érvényesülése
érdekében az időközi választáson minél nagyobb arányban
vegyenek részt.

kavállalók érdekeit is pozitívan
befolyásoló, olykor létfontosságú döntéseket, úgy a jövőben
az Önök érdekeit is hatékonyan
tudom majd képviselni.
Az Önök kezében van a döntés,
hogy az előttünk álló időközi
választás eredményeként, a véleményem szerint két lehetséges
opció közül az önös érdekeket
előtérbe helyező, diktatórikus
alapokon nyugvó irányítást,
vagy egy demokratikus elven
működő testületet választanak

községünk vezetésére.
A hosszú távú együttműködést
–a köz érdekeit szem előtt tartva- a jelenlegi polgármesterünkkel, Egriné Ambrus Andreával
tudom elképzelni, mert Ő képvisel olyan ideológiákat, melyekkel leginkább tudnék azonosulni, ebből kiindulva teljes
vállszélességgel Őt támogatom.
Mindenkit kérek, hogy július
17-én legjobb belátása szerint
próbálja meg szavazataival érvényesíteni az érdekeit!
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EPRES KORNÉL

Tisztelt választópolgárok!
Epres Kornél vagyok, születé-

Szabad 1 Lap
sem óta Szabadegyházán élek.
A Dunaújvárosi Főiskolán végeztem Gépészmérnökként és
jelenleg egy budapesti székhelyű
cégnél dolgozom szervizmérnökként. Munkám során rengeteget utazok főként belföldön,
ezáltal sok embert és sok községünkhez hasonló települést
ismertem meg és úgy gondolom,
hogy ezeket az ismereteimet illetve kapcsolataimat jól tudnám
hasznosítani a képviselői tevékenységem során. Fiatalos és
modern felfogásommal, rátermettségemmel úgy vélem, mint
leendő képviselőjük csak javára

vállhatok Szabadegyházának.
A következő ötleteimet, elképzeléseimet szeretném megválasztásom esetén véghezvinni:
- A képviselő-testület és a lakosság közötti kommunikáció
javítása (online felület, negyedévente lakossági fórum,
ötletláda)
- Új utca nyitása és építésitelkek
kijelölése
- A közmunkaprogram magasabb fokú, hatékonyabb kihasználása
- Az önkormányzat lakosságot is
érintő pénzügyeibe való kön�nyebb betekintés (üvegzseb)

Szabad 1 Lap
- Az ipartelep és a falu közötti
közlekedés fejlesztése (KNYKK bevonásával vagy saját
buszjárat szervezésével, kerékpárút)
- Az ipartelepen levő terültetek
és lehetőségek jobb kiaknázása
Elképzeléseimet Egriné Ambrus
Andrea oldalán, őt támogatva
tudom elképzelni, így elsősorban azokat kérném arra, hogy
szavazzanak rám, akik ezzel
azonosulni tudnak.
Támogatásukat és bizalmukat
előre is köszönöm.

JELINEKNÉ MÉSZÁROS
ZSUZSANNA

Bizonyára többen ismernek engem, ha másról nem, Édesanyám
után biztosan, akit sokan szerettek a településen. Törzsgyökeres
szabadegyházi vagyok, 20 évet
laktam a gyári lakótelepen, a helyi óvodába és általános iskolába
jártam. Miután férjhez mentem,
költöztem csak be a faluba. A Kodolányi János Főiskolán szereztem
angol nyelvtanári diplomát, majd
a Veszprémi Egyetemen angol

JUHÁSZ IMRE
ERDÉLYI KRISZTIÁN

Tisztelt Szabadegyházi Választók!

Erdélyi Krisztián vagyok, 26
éves szabadegyházi lakos. 4
éven keresztül vettem részt a
közmunkaprogramban és 1 évig
voltam településőr. Jelenleg a
Hungrana területén dolgozom.
Képviselőjelöltként szeretném
bemutatni Önöknek elképzeléseimet Szabadegyháza fejlődéséért. Személyes tapasztalataim
alapján szeretném a szociálisan
rászorultak érdekeit képviselni.
Célom a hatékonyabb és szervezettebb közmunkaprogram
kialakítása. A felújított kastélynak meg kell találni a funkci-

óját, egyik hasznosítási módja
lehet nyári táborok létrehozása
gyerekek számára. Az Ipartelep
élhetőbbé tétele a játszótér és
focipálya felújításával. Szorgalmazom, hogy a 6 megválasztott képviselő között a község 3
egyenlő körzetre kerüljön felosztásra azért, hogy a képviselők
valóban képviselni tudják az itt
élőket. Továbbá célom, hogy az
elkerülő út megépülése után az
autóbuszjáratok menetrendjét
a falu adottságaihoz igazítsák.
A közmunkaprogram keretében javasolni fogom császárfák

vásárlását, ültetését és gondozását, amely gyorsan nő és anyaga
sokrétűen felhasználható. Önkormányzati kisbusz indítása,
hogy a telepen élő gyermekek
könnyen és biztonságosan eljussanak az iskolába. A falu
biztonsága érdekében fontos a
polgárőrség újraszervezése és
hatékonyabbá tétele. Ki fogok
állok amellett, hogy a falu bevételeiről és kiadásairól részletes
tájékoztatást kapjunk a honlapon.

Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!

Engedjék meg,hogy bemutatkozzam. Gáspár Mónika vagyok,34
éves.Egy kis Heves megyei faluból
származom. Tanulmányaimat Budapesten,Posta és Bankforgalmi
iskolában folytattam. A szakma
megszerzése után több képzést
is elvégeztem,többek közt angol
nyelvvizsgával rendelkezem. A
fodrász szakmát is elsajátítottam. A Budapesten töltött évek
során különböző tájegységekről
érkező emberekkel ismerkedtem
meg. Ennek hatását a mai napig
kamatoztatom. Az emberekkel

könnyen kontaktusba tudok lépni,így egy jó csapatjátékos vagyok.
Megbízható,becsületes embernek
tartom magam,amit a szakmám
is megkövetel. Közel 20éve lakom
Szabadegyházán. Nehéz volt
megszokni az új környezetet,de
mára sikerült beilleszkednem és
megszerettek az emberek. Két kislányom van. Egy óvodás és egy
iskolás korú. Aktívan kiveszem
a részem a szülői munkaközösségből. Eljárok a gyerekeimmel
a faluban megrendezett programokra is. És hogy miért szeretnék

képviselő lenni?Nem azt mondom,hogy megváltanám a világot
de ígérem,hogyha megtisztelnek
a szavazatukkal,én szívvel-lélekkel és minden tudásommal a falu
érdekeit képviselem. Úgy vélem,hogy egy képviselő legfontosabb
feladata(mivel a falu vezetéséhez
tartozik)bármilyen problémával,ötlettel,javaslattal felkereshetik
a falu lakói. S végül egy idézettel
zárnám soraim:”Dolgozni csak
pontosan szépen,ahogy a csillag
megy az égen,úgy érdemes”.

Zemplén megye Rakaca községben.
Iskolai végzettségem: Mezőgazdásági Szakmunkás.
Szakmám: Juhtenyésztő (juhász).
1989 Decemberében költöztem
Szabadegyházára.
1990. 01. 12 - 2016. 02. 23-ig a
nyugdíjba vonulásomig a Hungrana Kft.-nél dolgoztam.

Juhász Imre vagyok. 1953. 02.
24-én születtem Borsod-Abaúj

KIRÁLY ZOLTÁN
FERENCNÉ
GÁSPÁR MÓNIKA

Kedves szabadegyházi Választópolgárok!

A 2016. 07. 17-én, Szabadegyházán tartandó előrehozott önkormányzati választáson, minden
párt személyi és csoporttól függetlenül független képviselőjelöltként

melynek igyekszem hasznos lakója lenni. Király Zoltán Ferencné vagyok, de vannak, akik mint
Erzsébet Királyné vagy Böbének
ismernek.
Női ruhakészítő szakmát választottam, leérettségiztem, majd
számviteli és pénzügyi ügyintézői
szakot végeztem. Jelenleg a Zsóka
lakástextil és ruhajavító üzletemet
működtetem.
A Kinizsi Sportkör pénzügyi bizottság vezetője és a Túra Szakosztály tagja vagyok.

Tisztelt Szabadegyházaiak!

Megoldásra váró feladatok:

Ide születtem, kicsiny falumba,

- A helyi adottságok kihasználása,

bölcsész szakon végeztem. Székesfehérváron az Egészségügyi
Szakközépiskolában tanítok immár 15 éve és nagyon szeretem a
hivatásomat. Párom középvezetőként dolgozik Budapesten egy
műsorgyártó cégnél. Jelenleg én
itthon vagyok a 16 hónapos kisfiammal, akiért rajongok. Igyekszem neki átadni mindazt a tudást
és szeretetet, amit én kaptam a
szüleimtől.
2 évvel ezelőtt szerepet vállaltam
a Helyi Választási Bizottságban,

indulok.
Munkámmal és az elképzeléseimmel szeretném a község további
fejlődését segíteni.
Szeretném elérni, hogy a községből az esővíz elvezetés megoldást
nyerjen, véglegesen és sikeresen.
Céljaim között szerepel a fejlődést
segítő programok, kulturális és
kézműves tevékenységek támogatása. A község lakosainak az
érdekeit a törvény betartása mellett képviselni.
Ebből a megfontolásból mindenféle személyi vagy csoportos

gyári termékek árusítása munkahelyek teremtésével.
- Rászoruló családok segítése,
szoros kapcsolattartással és felügyelettel.
-Minden szabadegyházai busz
érintse a gyárat.
- Havi szintű pénzügyi tervek
elkészítése, és a kiadások nyilvánossá tétele.
- A polgárőrség átszervezése és
hatékony működtetése.
- Üzemek körültekintő elhelyezése, a lakosság véleményének
kikérésével, hatástanulmány
elkészítésével.
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ez alkalommal viszont úgy döntöttem, indulok képviselő-jelöltként. Az Önök szavazataira bízva
magam, szeretnék hasznos tagja
lenni a község vezetőségének.
Munkámmal kizárólag a helyi
lakosok érdekeit és a település
zökkenőmentes működését kívánom támogatni.
Ezúton is köszönöm megtisztelő
bizalmukat!
Tisztelettel:
Jelinekné Mészáros Zsuzsanna

érdekek érvényesülését megakadályozni, ami a közérdekkel nem
egyezik.
Felkérem a község szavazására
jogosult lakosságát, hogy éljen a
szavazás lehetőségével és jöjjön
el szavazni.
A szavazással erősítse meg az
újonnan választott tisztségviselők
bizalmát.
Köszönettel és tisztelettel:
Juhász Imre
Független képviselőjelölt

Ha részletesebben is érdekli az elképzelésem, kérem, keressen meg.
Döntéseimmel, építő kritikámmal
a falu fejlődését szeretném segíteni a testületben.
Köszönöm eddig bizalmát, és
kérem, támogasson szavazatával
július 17-én!
„Ne azt nézzük, a szomszédnak
mi van és miből lett, hanem azt,
hogy nekem tegnap még csak egy
volt, de ma már kettő van, munkával holnap még jobb és több
legyen. Magunkhoz mérten fejlődjünk és gyarapodjunk!”- idézet
egy segítő pedagógustól.
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KOLONICS ATTILA

Kolonics Attila vagyok. Ha Ön,

Szabad 1 Lap
Tisztelt Választópolgár megtisztel
engem szavazatával, akkor biztos
lehet abban, hogy a kimondott
szónak nálam mindennél nagyobb jelentősége van. Bízhat a
megbízhatóságomban, a felelősségteljes gondolkodásomban, abban, hogy a saját érdekem helyett
szakmai tudásommal, képességeimmel, az értékrendemmel a
közérdeket fogom szolgálni. Képviselni fogom a felelősségteljes,
megalapozott, átlátható gazdálkodást. A településünkért, nem
sajnálva időt, energiát, hajlandó

vagyok mindent megtenni, hogy
itt újra rend, nyugalom, békesség és nyugodt építkezés, fejlődés
legyen és az itt élők életminőségének javulása érezhető legyen!
Támogatom, hogy saját erőforrásainkat használjuk fel a saját
szükségleteink lefedésére, ezért
a közmunkaprogramot fejlesztve
saját gazdaságot kell működtetni.
Támogatom a munkahelyteremtést, a megújuló energia használatát és olyan beruházásokat,
amelyek idővel hasznot hoznak.
A közbiztonságunk javítása ér-

Szabad 1 Lap
dekében szükség van egy fejlett
informatikai rendszerre, ami
kapcsolatban van a rendőrséggel.
Támogatni fogom a polgárőrség
életre hívását és megerősödését.
Támogatom a civil élet kibontakozását, közösségek kialakulását,
a faluért végzett munka megbecsülését, anyagi és erkölcsi elismerését. Alapítványt szeretnék az
intézmények támogatására, valamint támogatom utazási, üdülési,
egyéb kulturális kedvezmények
nyújtását a lakosságnak.

IFJ. SMICSEK FERENC

SZABÓ ESZTER
KOVÁCSNÉ STROMÁYER
ANITA

Tisztelt Választópolgárok!
Pár sorban szeretnék bemutatkozni. Kovácsné Stromáyer Anita
vagyok, 34 éves, két kisgyermekes
családanya. Gyermekkorom óta
Szabadegyházán élek. Iskoláim
befejezése után, mint sokan mások Székesfehérváron kezdtem el
dolgozni. 2002-2015-ig pénzügyi
területen dolgoztam egészen a cég
felszámolásáig. Munka mellett
Közgazdász diplomát szereztem,
vállalkozás szervező szakon.
Jelenleg a munkámból kifolyólag,

sok emberrel állok kapcsolatban,
így úgy gondolom, hogy megválasztásom esetén a lehetőségekkel
élve, szívesen és eredményesen
tudnám képviselni a településen
élők érdekeit.

kihasználtsága már nagyban megnövelné a falu lakóinak életminőségét. Ezek után az igényeket
feltérképezve, a lehetőségekkel
egybevetve építeni tovább a falunk jövőjét.

Elsődleges célként, szerintem a
már meglévő létesítmények tökéletes működtetésére kellene nagy
hangsúlyt fektetni (megbízható,
megfelelő elhivatottsággal rendelkező emberekkel) mert a mi
településünk olyan adottságokkal
rendelkezik, hogy ezek tökéletes

Kérek minden Tisztelt Választópolgárt, menjen el szavazni és
döntsön!

Tisztelt szabadegyházi lakosok!
Major Éva vagyok, 1982-ben
költöztem Pusztaszabolcsról
Szabadegyházára, a Lakótelepre.
Később a Hangya közben építkeztünk, jelenleg is ott lakunk.
Fiam Dunaújvárosban szakoktató, lányom Budapesten villamos
mérnök, mindketten önálló életvitelt folytatnak.
Ez év szeptemberéig a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Ok-

tató Kórházban dolgozok, mint
betegirányító, szeptember után
nyugdíjas leszek.
Régóta önkéntesként dolgozok
egy olyan csoportban, ahol mellrákos nőket segítek természetesen
ingyen.
Képviselő jelöltként választási
programom pályázatok bevonásával az alábbi:

Szabó Eszternek hívnak, 1999-

- Önkormányzati kertészet és gazdaság létrehozása.

együttesen képviseljük, megvalósítsuk a közösség céljait. Képviselőként aktív szereplője kívánok
lenni a falu életének. Elsődleges
és kiemelt feladatomnak tartom,
hogy a rám szavazó lakosok véleményét, elképzeléseit megfelelő
módon tudjam képviselni és érvényesíteni a képviselőtestületben.

ben költöztem szüleimmel a
községbe.

tében tevékenyen részt vettem,
elsősorban a szüreti felvonulások
megszervezésében.

Tudom, hogy most sokan az
Ipartelepiek támogatásáért fognak lobbizni. Én komolyan gondolom minden szabadegyházai
lakos képviseletét.

Képviselőként indulok a helyi
időközi választásokon. Úgy gondolom, hogy a község vezetésében, irányításában szükség van
a fiatalokra. Eddig a község éle-

jelölt.
Szabadegyházán élek a családommal, feleségemmel és két gyermekemmel. 1999-ben végeztem
környezetvédő vízügyi technikusként, később környezetvédelmi
szakelőadó végzettséget szereztem. Jelenleg Székesfehérváron,
az Alcoa-Köfém Kft-nél vízmű
kezelőként dolgozom.

- Szabadidő park létesítés.
- Óvodásoknak, iskolásoknak
KRESZ tanpálya építés.
- Kalandpark építés.
- Napelemek telepítése.
- Szelektív hulladékgyűjtés.
Kérem Önöket, szavazatukkal támogassanak, hogy a fenti célok
Szabadegyházán megvalósulhassanak. Tisztelettel köszönöm
bizalmukat és szavazatukat.

a betelepülni kívánók és a fiatalok
is megtalálják számításukat Szabadegyházán, ezzel is építve falu
jövőjét. Fontosak a hagyományok
és az eddig elért eredmények, de
úgy vélem nyitottnak kell lennünk
az újdonságokra, a változásokra, újításokra. Szeretnék arra
törekedni, hogy a közösségi élet
formálásában szerepet vállaló és
közös jövőért tenni akaró embereket minél jobban bevonjuk a
döntéshozatali folyamatokba, és

Jelenleg, élettársammal és lányával, valamint közös 9 hónapos kislányunkkal élek az István utcában.

SZABÓ GÁBOR
MAJOR ÉVA

Születésem óta szabadegyházi
lakos vagyok, mindig is itt képzeltem el életemet családommal,
asztalosipari vállalkozásomat is
itt indítottam el. Vállalkozóként
és családapaként is szembesülök
a mindennapos élet feladataival
ismerem lakókörnyezetem problémáit és látom a lehetőségeket,
amiket megragadva élhető és virágzó, prosperáló közösséget hozhatunk létre. Szeretnék képviselőként tenni azért, hogy az itt élők,

Az általános iskolai tanulmányaimat már itt fejeztem be. Majd
Székesfehérváron érettségiztem,
később pénzügy és számviteli
ügyintézői szakon végzettem.

Tisztelt szabadegyházai lakosok!

Néhány gondolatom, céljaim:

Kedves szabadegyházai választók!
Szabó Gábor vagyok, képviselő-
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Kétgyermekes apukaként nagyon
örültem, amikor végre megépült
ez a magas színvonalú játszótér a
templom mellett. Viszont a ját-

A polgármester jelöltek, programját még nem ismerem, így csak
annyit tudok mondani, hogy
minden a község javát, szolgáló
programot, elképzelést támogatni
szeretnék. Nem kívánok ellenzék
lenni a testületben, de megválasztásom esetén nem fogok mindent
feltétel nélkül megszavazni. Az
előterjesztésekre felkészülök, ha
szükséges szakembert is megkérdezek, hogy a döntéseim a lakosok
érdekeit szolgálja.

Megtisztelő bizalmukat előre is
köszönöm.

A község, fejlesztésére, a sport,
a kultúra, az orvosi ellátás, és a
közigazgatás területén is vannak
elképzeléseim.
Rövid bemutatkozás után kérek
mindenkit aki, egy jobb élhetőbb,
gyűlölködéstől mentes közösségben szeretne élni, támogasson
szavazatával.
Tisztelettel: Szabó Eszter

szani kívánó gyermekek számára
kevés az eszköz, lehet és kell is
fejleszteni, bővíteni.

előkezelése tárolás alatt. Érdemes
szakmai segítséget kérni a környezetvédelmi szakhatóságtól.

Szeretném, ha a fásítás, parkosítás
kiterjedne az elhanyagolt közterületekre, a szeszgyári lakótelepre,
valamint a községünkben lévő
többi, gondozás alá vonható területre. Településünk arculata
változatos, szép a zöld területektől, a lombos fák levegőtisztító,
oxigéntermelő képessége mellett.

Közbiztonság. A meglévő térfigyelő kamerarendszert fejleszteni
kell, a polgárőrséget újra népszerűvé tenni, több eszközt biztosítani a járőrszolgálatokhoz.

Csirketelep bűzhatásai. Vannak
műszaki megoldások, környezetvédelmi előírások az ilyen problémákra. Például a csirkeürülék

Kommunikáció fejlesztése a lakosság, a képviselők és a polgármester között.
Településfejlesztés, költséghatékonyság, következetesség, kommunikáció.
Szabó Gábor
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SZABÓ VERONIKA

Kedves Szabadegyházi Lakosok!
Szabó Veronika vagyok, mint képviselőjelöltjük szeretnék bemutatkozni. Őseimet egészen Szolga-

Szabad 1 Lap
egyházáig vissza tudom vezetni,
vagyis elég régen benne vagyok
a falu érájában az őseim által. Az
ő elmondásaikból, majd később
saját tapasztalataimból átéltem
ennek a kis falunak a fejlődését.
Büszke voltam és vagyok a mai
napig is, hogy ehhez a közösséghez tartozom. Ahhoz, hogy ilyen
felnőtt lettem, a helyi emberek,
szokások és a családias légkör
nagyban hozzájárult. Szeretnék
szakértelmemmel és gyakorlati
tapasztalatommal hozzájárulni
ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedékek ugyan ezt átélhessék. A
1,5 éve tartó új irányt össze tudom
egyeztetni gondolatiságommal és
elveimmel. Egy jó képviselőt nem-

Szabad 1 Lap

csak az iskolai végzettsége tesz
hatékonnyá, hanem egyéb tulajdonságokkal is rendelkeznie kell,
mint őszinteség, gyakorlatiasság,
szociális érzékenység és empátia. Akik ismernek, tudják, hogy
ezekkel a képességekkel bírok,
mindemellett szorgalmas, kihívásokat kereső és igyekvő ember
vagyok. Külön programom nincs,
mert úgy gondolom, a leendő
képviselő-testületnek együtt kell
dolgoznia a közös célok megvalósítása érdekében, így a jövőbeni feladatok maximális ellátására
törekszem majd. Személyemben
mindig nyitott fülekre, tettre kész
kezekre és problémamegoldásra
törekvő elmére találnak.

TISZTELT OLVASÓK!
Szerkesztőségünkbe még egy képviselőjelölti bemutatkozó érkezett,
melyet Kék Györgytől kaptunk.
Később azonban visszavonta a
megjelentetést, mert senkit nem
akart megsérteni. Kérését tiszteletben tartjuk és tolmácsoljuk
üzenetét, miszerint, július 17-én,
az időközi választásokon várja a
lakosok szavazatait és számít a
támogatásukra.

KONFIRMÁLÁS PÜNKÖSDVASÁRNAP
A protestáns egyházak értelmezésében az
úrvacsorát megelőző felkészítő tanítás,
amelynek célja a hitbeli megerősítés. Bővebb értelemben az úgynevezett keresztségi
szövetség fiatalkori megerősítése. Az egyházi
oktatásban felnövő gyermekek és az ifjúság
vallásos nevelésének célja a konfirmáció
ünnepi eseménye, amelynek során a konfirmandus személyes vallástételt tesz, döntést
hoz Krisztus és az Ő egyháza mellett.

Szerkesztőség

SZAVAZÓLAPI SORREND AZ IDŐKÖZI VÁLASAZTÁSOKON

A”konfirmáció” szó jelentése megerősítés.

GYEREKNAPI MULATSÁG

1. Biál Csaba
2. Ábrahám István
3. Schmitsek József
4. Veres Péter
5. Egriné Ambrus Andrea
6. Majsai János
A polgármesteri szavazólapon egy jelöltet lehet
bejelölni.

17. Kék György

2. Andrássy Péter

18. Csanádi Gábor

3. Szabó Eszter

19. Erdélyi Krisztián

4. ifj. Smicsek Ferenc

20. Kolonics Attila

5. D
 ókáné Szaniszló Krisztina

21. Bolláné Gódány Erika

6. Czigány Zoltán

22. Szabó Veronika

7. Gáspár Mónika

23. Borka István

8. Szegi Ferenc

24. Epres Kornél

9. Szabó Gábor

25. Major Éva

10. Horváth János

26. Jelinekné Mészáros Zsuzsanna

11. Juhász Imre

27. Takács János

12. Berényi Lajos

28. Csanádi Valter

13. Kovácsné Stromáyer Anita

29. Szeipné Dérfi Márta

14. Druhapolcsik Péter

30. Tóth György

15. Erdélyiné Ungvári Marianna

31. Szaniszló Attila

16. Király Zoltán Ferencné
A képviselői szavazólapon érvényesen legfeljebb 6 jelöltet lehet bejelölni!
6-nál kevesebbet lehet, ha viszont 6-nál többet jelölnek meg, az a szavazólap
érvénytelen!
Helyi Választási Iroda

kimondottan erre az alkalomra.
A gyereknap után hamar ideért a június
és vele az évzáró, amit hosszú évek óta az
első nyári hónapunk első péntek délutánjára szervez az óvoda. Erről Ildi óvó néni
részletesen egy másik cikkben be is számol.

A KÉPVISELŐI SZAVAZÓLAPON A JELÖLTEK SORRENDJE:
1. Veres Péter

Szabadegyházán május 15-én került sor
három fiatal konfirmálására a zsúfolásig
megtelt református templomban. Czimer

Dániel, Gosztonyi Csenge és Kolonics Gergő
éveken át jártak hittan órára, felkészítőkre,
mielőtt a jeles eseményre sor került. Ezen a
vasárnapon aztán ünnepélyes keretek között
megerősítették hitüket, részt vettek az úrvacsorán, számot adtak hitbeli tudásukról,
melyet évek óta gyűjtögettek. Felkészítőik
Takács Gizella diakónus, Tverdota-Vass Edit
Szeréna tiszteletes asszony, valamint a kezdetekben Donatin Tamás és Szilágyi Dénes
tiszteletesek voltak.
Hajdók Eszter

A KINCSEM ÓVODA HÍREI

A Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba vette a 2016. július 17-ei időközi választás polgármester- és képviselőjelöltjeit. Kisorsolta a szavazólapon szereplő sorrendet. A határozatok és jegyzőkönyvek megtekinthetők Szabadegyháza honlapján.
A POLGÁRMESTERI SZAVAZÓLAPON
A JELÖLTEK SORRENDJE:
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Újra elszaladt egy év, egy ismét tartalmas
és sűrű év, melynek programjait minden
hónapban olvashattuk is a Szabad 1 Lap
oldalain. Az óvodában is akár csak az iskolában a pedagógusnak a tavasz vége, nyár eleje
a legsűrűbb. Gyereknapot, kirándulásokat,
évzárót szervezni, felkészülni és a lehető
legjobban le is bonyolítani. Nem alakult ez
másként az idén sem. Május utolsó péntekén egy csodaszép napos, meleg délelőttön tartottuk a Kincsem ovis gyereknapot.
Különleges nap volt ez mindenhogy. Már
a reggelit a friss levegőn fogyasztottuk el.
Egész nap ugráló-vár és trambulin állt a
gyerekek rendelkezésére. Ezen felül az óvó
nénik különböző barkácsolással készültek:
lehetett papírsárkányt, szélforgót, dobozka
járművet és „méhecske fogó”-t készíteni.
Erre a napra a bejárat előtti terasz Tündér
Kondér Varázsműhellyé változott, ahol természetes alapanyagból mindenki saját maga
készíthetett illatos, színes házi szappant,
amit a többi délelőtt készült kinccsel haza
is vihetett. Nagyon meleg volt, így külön
jól esett a XIXO teája, amit egy egyszerű
kis pályázattal nyertünk a gyerekeknek,

Lászlóné Jóvári Lia
óvodavezető, óvodapedagógus
NÉPTÁNCOS ÉVZÁRÓ
A Kincsem Óvodában október óta néptánc-oktatás is zajlott, melyre több bátor
csemete is jelentkezett. A tehetséggondozás
keretein belül hetente egy alkalommal került
sor az órákra, melyen a néptánc alaplépéseit
sajátíthatták el. Mindezt jól meg is tanulták,
így június 2-án szülők jelenlétében tartottak
évzáró délutánt az óvoda tornatermében,
ahol két szabadon választott népdalt is elénekeltek.

A csoportba két kivétellel ballagós ovisok
jártak:
Csikós Ketrin, Hollósi Martin, Horváth Milán, Kondor Kristóf, Kovács Blanka, Lengyel
Gábor, Pribék Barbara, Takács Kiara, Tóth
Vanessza, Tóthfalusi-Kemmer Janka, Varga
Kitti és Veres Zoé.
ÓVODAI ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS
Ismét eltelt egy év. Óvodánkban minden
csoport az évzáró ünnepélyre és a nagycsoportosok ballagására készülődött az elmúlt
időszakban, ami többéves hagyományra
tekint vissza. Lázas készülődés előzte meg
ezt a mindenki által nagyon várt eseményt.
Az évzáró előtti napon a nagycsoportosok
vidám, önfeledt bolondozásával kezdődött a
nap. Már reggel bohócnak, boszorkánynak,
cowboynak, az ötletes „óvoda rabjának”
stb. öltözve érkeztek meg a gyerkőcök a
csoportba mindenki örömére, majd a jókedv
folytatódott tovább a többi csoporttal táncolva az óvoda, illetve a nagyobb gyerekekkel
az iskola udvarán.
Június 3-án pénteken aztán elérkezett a
várva várt nap, az évzáró, a ballagás napja.
Délelőtt az udvaron a Pillangó és a Hétszínvirág csoport versekkel, dalokkal és az
általuk készített kis ajándékokkal búcsúztak
el a ballagó Napraforgó csoporttól.

Tanáruk Sebek Zoltán, aki az iskolás korú
fiatalokat is tanítja - őket már többször láthattuk falurendezvényeken.

A ballagó tarisznyát is megkapták Lia óvó
nénitől, amibe jelképesen nagyon sok óvodai
emléket, közös élményt, az iskolához való
útravalót csomagoltunk be a csoportképpel.
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Szabad 1 Lap

Délután már a szülők, nagyszülők, rokonok,
ismerősök körében szerepeltek gyermekeink. Megnyitóként a ballagó nagycsoportosok búcsúztak versekkel, énekekkel a három
év képeinek bemutatásával megható zenei
aláfestés közben. Kitekintve a nézők soraiba
látható volt, hogy a szemek nem maradtak
szárazon a meghatottságtól.
A kiscsoport műsora már mosolyt csalt
az arcokra a pillangóknak öltözött kicsik
ügyes előadásával. Ezután a középső csoport előadásában láthatták a nézők a „Tücsök hegedűje” című Bogyó és Babóca mesedramatizálást, aminek ugyancsak nagy
sikere volt a nézők körében. Az ünnepély
csúcspontjaként és befejezéseként vidám,
hangulatos zene kíséretében a nagycsoportosok matrózoknak öltözve adták elő
tornabemutatójukat, a nézők kitartó tapssal
fejezték ki tetszésüket.
A gyerekek buzgó készülődése, a közös célért
való gyakorlás minden dicséretet megérdemel.
Most kimondottan hozzátok szólok, ballagó
nagycsoportosok!
Nagyon gyorsan elszaladt ez a három év.
Az óvodába lépésetekkor visszagondolva
volt köztetek, aki úgy viselkedett az első
pillanattól, mintha világéletében óvodába
járt volna, volt aki lassan, óvatosan fedezte
fel először a csoportszobát, majd az udvart,
volt aki egész nap az óvó néni ölében akart
ülni, volt aki sírva kapaszkodott az anyukája
ruhájába a reggeli elváláskor. Vigasztaltuk a
sírókat, biztattuk a félénkeket, óvtuk azokat,
akik túlontúl bátornak mutatkoztak. Nagy
büszkeség és boldogság volt számunkra,
hogy a családotok benneteket, a legféltettebb
kincsüket ránk bízták. Azután egyszer csak
azon kaptuk magunkat, hogy kinőttétek a mi
kis óvodánkat, sok tudással, egy kis közösség tagjaként készülődtök már az iskolába.

Nagyon fogtok nekünk hiányozni! Érezzétek
magatokat olyan jól az iskolában, mint itt az
óvodában! Szerezzetek sok új barátot, sok
élménnyel gazdagodjatok!

nénistül, dajka nénistül együtt útra kelt a
Koronás parkba, ahol egy jó nagyot játszott
a zömében középsős korúakból álló csoportunk minden jelenlévő tagja.

Ezúton szüleiteknek is meg szeretnénk köszönni a csoport érdekében nyújtott sok-sok
segítséget.

A kirándulások sorát idén a Napraforgó
csoport nagyjainak Budapesti útja zárta.
Délelőtt a MiniPoliszban próbálhatták ki a
gyerekek, milyen a felnőttek dolgozós élete
darukezelőként, postásként, pénztárosként
stb., délután pedig a Fővárosi Nagy Cirkusz:
Atlantisz gyermekei nevű szenzációs előadását izgulhattuk végig.

Kívánunk nektek jó és eredményes tanulást,
sok-sok örömet és pihenést, vidámsággal
teli vakációt!

A kirándulások anyagi fedezetét az óvoda
költségvetéséből biztosítottuk, a megszervezésük illetve a kivitelezésük pedig a csoportos óvó nénik érdeme. Köszönjük!

Magyar Tiborné
Ildi óvó néni
ITT A NYÁR AZ OVIBAN IS
Évzáró után kedden, a Pillangó csoport óvó

Május első vasárnapja anyák napja. Mint
minden évben így idén is a jeles dátumhoz
közeledve a gyerekek lelkesen készültek
édesanyjuk és nagymamájuk köszöntésére.
Műsorral és saját maguk által készített ajándékokkal várták szüleiket és nagyszüleiket a

szépen feldíszített osztálytermekben, illetve
a Művelődési Házban. Természetesen meghatott pillanatokból egyik osztályban sem
volt hiány. A gyerekek nagyon szép versekkel
és énekekkel készültek, az anyukák és nagyik
pedig megkönnyezték mindegyiket.
Hajdók Eszter

pontot elért tanulót hívták meg.
A Szabadegyházi Kossuth Lajos Általános
Iskolából egy tanuló került a döntőbe.
Rezi Dániel 5. osztályos tanuló magyar nyelv
tantárgyból jutott a legjobbak közé, s végül
második helyezett lett évfolyamán ebből a
tárgyból.
Gratulálunk a szép eredményhez!
A délután folyamán Nádasdladányban látogattuk meg a Nádasdy-kastélyt. Meglepően
szép állapotban áll a kastély, felújításának folyamata közben. Az idegenvezetés is érdekes
volt, a Nádasdy-család múltjáról, jelenéről
tudósítva. Az időközben eleredt eső csak a
fagylaltozást hiúsította meg. A kissé fárasztó
nap után jókedvvel tértünk vissza falunkba.

„HELYÜNK A VILÁGBAN” VERSENY PERKÁTÁN

ÓVODÁSOK AZ ISKOLÁBAN

Kedves Szülők és Gyerekek!
Június közepétől a mi óvodánkban is kezdetét veszi a nyári időszak. A gyerekek összevont csoportokban, ügyeletes óvó nénikkel
töltik augusztusig mindennapjaikat. Most
lesz csak igazán kinti mese, móka és kacagás,
hiszen a nyár a legkötetlenebb e téren.
Köszönöm minden óvodás gyerekünk és
kollégám munkáját, köszönjük a szülői
támogatásokat. Kívánok mindenkinek játékban, pihenésben és örömökben gazdag
boldog nyarat! Találkozunk szeptemberben!
Lászlóné Jóvári Lia
óvodavezető, óvodapedagógus
Csicskovics Anikó

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
ANYÁK NAPI MŰSOROK

a környék lakóinak esetleges újabb támadás
esetére. A kis vár romjait lelkes pártolók
lassanként újítják fel, várható néhány év
múlva a teljes felújítás befejezése. Gyönyörű
kilátás nyílik a környező vidékre a magasan
fekvő vár szintjeiről. A második célunk a
Fehérvárcsurgó és Bodajk között lévő Gaja
Tájcentrum volt, ahol a Gaja-patak szurdokában lehet könnyed túrát tenni. Előző napi
esőzések után kellemes meglepetésre nem
volt nagyon sáros a terep és az esőtől, széltől
mentes sétát tehettünk az erdei ösvényeken.
Itt is volt látványos képben részünk, a mostanában elkészült Károlyi-kilátó tetejéről.
Rálátni innen Bodajktól a Fehérvárcsurgóivíztározóig a Gaja völgyére.

Sztupa Ferenc

Az iskolát kezdő kis elsőseink névsora:
1. Csikós Ketrin
2. Druhapolcsik Máté
3. Görgicze Kolos
4. Hollósi Martin
5. Horváth Milán
6. Kelemen Roland
7. Kovács Blanka
8. Lengyel Gábor
9. Pribék Barbara
10. Sántha György
11. Takács Kiara
12. Tóth Vanessza
13. Veres Zoé
14. Varga Kitti
15. Varga Máté
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ISKOLAI JUTALOMKIRÁNDULÁS
2016. május 3-án került sor a Kossuth-héten
legtöbb bankót szerzett, a történelem verseny győztesei, illetve az Alma mater-díjas
tanulók számára a jutalomkirándulásra.
Az első úti cél Csókakő vára volt. A vár a
tatárjárás után épült fel, védelmet biztosítva

Május 20-án kedves vendégek jártak iskolánkban. Már régi hagyomány, hogy májusban a nagycsoportos ovisok meglátogatják
az első osztályosainkat, ismerkednek kicsit
az iskolával. Ők is és az elsősök is nagyon
készültek erre a délelőttre, ajándékokat készítettek egymásnak. A közös játék után
megmutattuk az ovisoknak a tantermeket,
de belenézhettek a füzetekbe is. Az egykori
óvó nénikkel való találkozásnak is nagyon
örültek elsőseink.
Szeptemberben találkozunk!
BÁRCZI GUSZTÁV MEGYEI VERSENY SEREGÉLYESEN
Immáron nyolcadik alkalommal rendezte
meg a Seregélyesi Baptista Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola a Bárczi Gusztáv megyei magyar nyelv és matematika
feladatmegoldó versenyt.
A verseny célja, játékos gondolkodtató
feladatokon keresztül megismertetni a
gyerekekkel a magyar nyelv szépségét, a
matematikai feladatokon keresztül pedig a
logikus gondolkodás örömét.
A versenyt 5-8. osztályos tanulók részére
szervezték. Az idei tanévben másodszor
iskolánk is meghívót kapott a versenyre, így
néhány tanuló kipróbálhatta tudását ebben
a megmérettetésben. Egy versenyző csak
egy tantárgyból indulhatott. A verseny két
levelezős fordulóból és egy döntőből állt.
A döntőbe évfolyamonként az öt legtöbb

Immáron hetedik alkalommal rendezték
meg Perkátán a „Helyünk van a világban”
elnevezésű versenyt, melyen már ötödik
alkalommal vett részt iskolánk. A verseny
alsó tagozatos matematika és felső tagozatos
történelem vetélkedőből állt. Két levelezős
fordulót követően Perkátán, a gyönyörűen
felújított kastélyban várták a résztvevőket
egy megmérettetésre.
Családias hangulatban, hat iskola tanulói
versengtek egymással. A versenyt követően
megtekinthettük a kastély épületét, ahol
éppen Cipő vándorkiállítás volt látható. Ezt
követően került sor az eredményhirdetésre,
mely szép sikert hozott iskolánk számára.
Bogdán Kíra Vivien első helyezést ért el a
felső tagozatos történelem versenyben, az
ötödik osztályosok kategóriájában.
Gratulálunk az eredményhez!
ORSZÁGOS SZÉPÍRÓ VERSENY
Az SNI TST és a Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány ötödik alkalommal hirdette
meg országos szépen író versenyét. Céljuk,
mindenki figyelmét felhívni a kézírás fontosságára, valamint a tanulók sikerélményhez
juttatása.
A tanulók feladata a korának megfelelő szöveg másolása, kategóriánként más-más. Az
országban idén már több mint 9000 tanuló nevezett a versenyre. Az iskolai fordu-
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ló megrendezése után, két kategóriában,
a legszebben és legpontosabban másoló
négy tanuló képviselte iskolánkat a megyei
versenyen, amelyet 2015. március 11-én, a
székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskolában rendeztek meg, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
szervezésében. Sajnos az országos versenyre
a továbbjutás nem sikerült. A tanulók emléklapot kaptak a versenyen való részvételért, s a szervezők egy kis uzsonnával is
megvendégeltek minket.

gógus: Farkasné Vollein Csilla)
Bogdán Kíra Vivien és Rezi Dániel 5. osztály
(felkészítő pedagógus: Kolonics Zsuzsanna)

SÁTORTÁBOR

Kriszti néni szervezésében idén is sátoroztunk az iskolában. A tábor témája, melyre a
programok épültek, a csillagok voltak. Volt
mozizás, foci csillagfénynél, éjszakai csillagkereső bátorságpróba. A csillagles a felhős
idő miatt elmaradt, de kárpótolta a gyerekeket az utazó planetárium bemutatója.
Köszönjük Kriszti néninek a szervezést, volt
tanulóinknak és a szülőknek a segítséget.

Van-e annál nagyobb élmény, mint amikor
az iskolában nem a padban ülve tanulunk?

Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

Megyei versenyre továbbjutott tanulóink:
Horváth Hanna 3. osztály (felkészítő pedagógus: Bolló Brigitta)
Horváth Zoltán 5. osztály (felkészítő peda-

Amikor érdekes dolgokat csinálhatnak a
gyerekek, miközben sok új élmény éri őket?
Mert így is lehet tanulni az iskolában, nem
is keveset! Jó példa erre az idei táborunk.

TÚL A PEDAGÓGUSI MINŐSÍTŐ VIZSGÁN
zetésével a gyakornokokon kívül egyébként
mindenkit Pedagógus I. fokozatba soroltak.
Azt, hogy melyik évben kinek kötelező, illetve kinek nyílik lehetősége saját döntés
alapján jelentkezni a minősítő eljárásra, azt
a minden év februárjának végén kihirdetett
minősítési keretszám, s az abban meghatározott feltételek szabják meg.
Ebben a tanévben intézményünkben hatan
minősültek. Külön öröm, s kollégáink szakmai tudását bizonyítja, hogy mindannyian
sikeresen minősültünk s kaptunk megerősítést abban, hogy jól végezzük munkánkat.
Mindannyiukra nagyon büszke vagyok és
örülök a sikerüknek.

Az elmúlt tanévben iskolánkból hat pedagógus is minősítő vizsgát tett, akikkel mi
nemrégiben interjút is készítettünk. Mindenki elmesélte, hogy ő hogy élte meg a
felkészülést és a vizsgát, milyen tapasztalatokkal gazdagodott. Az alábbiakban elsőként
Pálfyné Miklós Andrea, igazgatóhelyettessel
készült riportunkat olvashatják, mely során
rákérdeztünk néhány alapinformációra is,
hogy velünk együtt mindenki képben legyen
a részletekkel.
- Miért volt szükség a minősítő vizsgára?
Mitől függött, hogy kinek kellett részt venni
a minősítésen?

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről
szóló törvény tartalmazza a minősítési
eljárás részleteit. Az előmeneteli rendszer
lényege, hogy a pedagógus életpályát több
szakaszra osztják: Gyakornok, Pedagógus
I., Pedagógus II., Mesterpedagógus és Kutatótanár fokozatok. Egy frissen diplomázott
pedagógus két évig gyakornok, majd a minősítő vizsga sikeres letétele után léphet a
Pedagógus I. fokozatba. A Pedagógus I. és
II. fokozatba lépés kötelező, a többi fokozat
elérése már nem, ezek szakvizsgával vagy
tudományos fokozattal rendelkező pedagógusok számára nyújtanak újabb előrelépési
lehetőséget. Az előmeneteli rendszer beve-

Novemberben Bolló Brigitta minősítő vizsgájára került sor, majd azután két hónap
alatt öt minősítési eljárás zajlott le iskolánkban. Hármunknak, Rittlerné Wágner
Eleonórának, Kolonics Zsuzsannának és
nekem kötelező volt részt venni ezen, mivel
szakvizsgázott pedagógusként korábban
feltöltöttük az Oktatási Hivatal felületére a
portfoliónkat és ideiglenes Pedagógus II.
kategóriában voltunk. Bozainé Szeip Krisztina és Bódás Márta pedig önként vállalta a
megmérettetést.
- Miről szólt a minősítő vizsga? Komplex volt,
vagy csak egy tantárgyat érintett?
A minősítési eljárásba bekerült pedagógus
maga választhatja ki, hogy mely tantárgyból
minősül. Csupán annyi a kikötés, hogy az
illető legalább heti 2 órában tanítsa ezt a
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tantárgyat. Tanítók esetében ez lehet két
különböző tantárgy, tanárok esetében a
szakjának megfelelő egyik tantárgy. Tehát
a jelentkezés során mi jelöljük meg a tantárgyat, melyre elkészítjük a portfoliónkban
az óravázlatokat és egyéb dokumentumokat,
illetve amelyből a minősítő bizottság előtti
két tanórát megtartjuk.
- Milyen részei voltak a minősítő vizsgának?
Milyen szempontok alapján történt a pedagógusok értékelése?
A minősítési eljárás több elemből tevődik
össze. Az előzetesen feltöltött portfoliónkat a
bizottság értékelte a 77 indikátor mentén. A
minősítés napján két tanórát kellett megtartanunk a minősítő bizottság előtt. A bizottság tagjai egy elnök, egy szakos szakértő és
egy intézményi delegált volt. Az intézményi
delegált az igazgatónő vagy én, mint helyettes lehettem. A tanórák után került sor azok
megbeszélésére, hogy mit s miért tettünk az
órán, esetleg mit csinálnánk másképpen,
illetve a szakos szakértő is elmondta a tanóra
erősségeit, vagy azt, hogy ő mit csinált volna
másképp. A portfoliót egy ppt bemutatóval
egybekötve kellett megvédenünk, illetve ekkor válaszoltunk a bizottság által előzetesen
elküldött kérdésekre. Elhihetik, hogy nem
volt kis feladat mindezeket végigcsinálni, s
nem kis szakmai hozzáértést igényel ennyi
elvárásnak megfelelni. Nálunk sikertelen
minősítés nem volt. Ha lett volna, akkor
két év múlva újra meg kellene ismételni az
eljárást, de addig is lehet tanítani. A második
sikertelenség vonna maga után szankciókat.
- Mennyi ideig tartott a felkészülés és miből állt? Milyen tantárgya(ka)t érintett a
vizsga? Milyen személyes tapasztalatokkal
zárta ezt az időszakot, hogy tekint vissza a
felkészülésre?
Az én esetemben ez a „portfoliózás” elég
hosszúra sikerült. Két éve elvégeztem a
szaktanácsadói tanfolyamot matematika
területén, s ehhez matematikából kellett
portfoliót írnom. Ezt töltöttem fel az ideiglenes Pedagógus II. kategóriába kerülésemhez is. Kevesebb munkával járt volna
ezt aktualizálnom a mostani minősítésre,
ám az óraszámom csökkenése miatt ebben
a tanévben nem tanítok matematikát. Így
újból nekiálltam és német nyelvből megírtam az újabb óravázlatokat és egyéb dokumentumokat. A minősítésen is német nyelvi
tanórákat tartottam. Most már akár fel is
lélegezhetnék, hiszen többször nekem már
nem kötelező a minősítés, de a 2017-es kiírás

alapján lehetőségem van a Mesterpedagógus fokozat elérésére irányuló minősítésen
való részvételre, s jelentkeztem is rá. Így,
amennyiben bekerülök, idén nyáron ismét
portfoliót fogok írni, s jövőre megint minősítési eljárásban fogok részt venni. Biztos
nem lesz könnyű így a következő tanév sem,
de ez nagyon nem akadályoz abban, hogy
tele legyek új tervekkel, megvalósítandó
kihívásokkal. Szervezem az idei erdélyi tábort a 6. osztályosoknak, Franciaországba is
megyek júliusban a gyerekekkel a testvértelepülésünkre. Megszerveztem iskolánkban
a Digitális Témahét programját, melynek
produktuma egy suliújság lett. Jó lenne ezt
a jövő tanévben is folytatni. Fontosnak tartom, hogy minél szélesebb körben megmutassuk az iskolánkban folyó munkát, ezért
fotózom és töltök fel híreket az internetre.
Mindemellett nagyon szeretném végre tanítani, ha nem is mind a négy szakomat, de
legalább hármat, mert azért lettem tanár,
hogy minél többet lehessek a gyerekekkel.
A felkészülés nem volt könnyű, hiszen a
mindennapi munkánk, családunk mellett,
sokszor éjszakánként készítettem én is a
dokumentumokat. Van négy diplomám, de
olykor éreztem úgy, hogy azokat egyszerűbb
volt megszerezni, mint a minősítést. Gyakran háborogtam én is, hogy több mint 20 év
tanítás után miért kell bizonygatnom, hogy
alkalmas vagyok a pályára? Aztán a minősítő
bizottság tagjai megerősítettek abban, hogy
jól csinálom a munkám. Ráadásul a szakos
szakértőm egy egyetemen módszertant is
tanító hölgy volt. Mindezeken felül szerintem volt még egy számomra nagyon fontos
hozadéka is az elmúlt hónapoknak. Összetartóbbnak érzem a tantestületünket. Nem
volt könnyű időszak ez sem a minősülőknek,
sem azoknak, akik éppen nem minősültek.
Toleráltuk egymás idegességét, feszültségét, szurkoltunk egymásnak, segítettük
egymást. De van mit megköszönnünk a
tanítványainknak is, akiknél a bemutató
órákat tartottuk. Az én esetemben ez a 6. és
a 8. osztályos németes csoport. Nagyon jól
esett, ahogy éreztem mennyire segítenek a
tanórán, társak voltak a munkában, s velem
izgultak. Nélkülük biztos nem sikerült volna. Azóta is sokszor eszemben jut az egyik
tanítványom mondata. Február közepén
volt a minősítésem, amikor elég sok beteg
volt az iskolában. Izgultam is, hogy mi lesz,
ha kidőlnek a gyerekek. Aztán egyikük azt
mondta nekem: „Én beteg vagyok, otthon is
maradhattam volna egész héten, de eljöttem,
hogy itt legyek a tanár nénivel az órán.” Van
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egy pedagógus számára ennél fontosabb
minősítés?
Bódás Márta az alábbiak szerint nyilatkozott:
„A jelentkezési szándékot 2015. április 30-ig
kellett benyújtani. 2015 júniusában értesítettek arról, hogy bekerültem a minősítési
tervbe. Innentől kezdve 2015. november 30.
volt a végső határidő, amikorra fel kellett
tölteni a felületet.
A nyár folyamán elolvastam az Útmutató rám vonatkozó fejezeteit. Voltak olyan
részek, amelyeket többször is át kellett tanulmányozni. Bevezettem egy füzetet és
jegyzeteltem témák, szempontok szerint.
A füzetnek voltak olyan oldalai, ahová a
felmerülő kérdéseket írtam fel, amelyekre
nem kaptam választ. Ismert közösségi oldal
különböző csoportjaihoz csatlakoztam. Itt
is sok ötletet, javaslatot kaptam. Kollégáktól
is kérdeztem, és kaptam segítő válaszokat.
Amikor összegyűlt az anyag, kezdődött a gépelés. Sokat segítettek ebben a gyermekeim,
majd a feltöltés izgalmas percei következtek.
Még decemberben kaptam értesítést, az
időpontról, hogy mikor kell bemutató órát
tartanom, így már februárban túl voltam
rajta.
A minősítésem a saját osztályomban (3.a.)
történt. E szándékomról a szülőket még a
szeptemberi szülői értekezleten tájékoztattam, akik támogatásukról biztosítottak.
Két órát kellett letanítanom és bemutatni az
óravázlatokat, tematikus terveket és egyéb
kiegészítő anyagokat.
A legelső benyomás, mikor túl voltam az
egészen az volt, hogy vége! Megcsináltam.
Nincs több éjszakázás, idegeskedés. El lehet
pakolni a számítógépes asztalon!
A gyerekek nagyban segítették a munkámat.
Ez a nap számukra is különleges volt.
A felkészülés sok energiát, időt vett ki az emberből. Szerintem a családom érezte ennek a
hatásait, de tűrtek és helytálltak, mindvégig
ott voltak mellettem. Az informatikai részét
a lányaim végezték. Amikor hazaértem egy
kis meglepetés várt otthon a lányoktól: ‚Mert
anya megcsinálta!’ „
Bolló Brigitta a következőképpen emlékezett vissza az elmúlt időszakra:
„A minősítő vizsgára való felkészülés időszaka összességében 1 évig tartott, ami a
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minősítésre való jelentkezés napjától, a
minősítő vizsga napjáig tartott. Ezekben
a hónapokban a pedagógus portfólió megírásán túl, a tanulók előzetes és folyamatos
felkészítése is fontos feladat volt, hiszen az
ő megfelelő, pozitív hozzáállásuk is fontos
szerepet játszott a sikeres vizsgában.
A portfólió megírása egy igen összetett feladat volt, hiszen a szakmai életút bemutatásától, az óra- és tematikusterveken keresztül,
egészen a csoportban kialakított szabályrendszerig, egy teljes és átfogó képet kellett
alkotni az eddigi pedagógiai munkámról.
A minősítő vizsgán egy délutáni napközis
foglalkozásomra látogattak el a szakértő
kollégák, ahol egy tanulási órát (45 perc)
és egy szabadidős foglalkozást (45 perc)
láthattak.
A tanulási időben láthatták, hogy az adott
napi házi feladatok megírásához való felkészülés, a lecke megírása, megbeszélése,
ellenőrzése, az egyéni segítségnyújtás és a
plusz feladatok kiosztása hogyan zajlik a
csoportban és, hogy a tanév első két hónapjában milyen szabályokat alkotott és tart be
az első osztályos napközis csoport. A szabadidős foglalkozáson pedig megmutattuk,
hogy milyen ügyesen megy már most is a
kooperatív csoportmunka, ahol is egy őszi
ablakdíszt készíttek a gyerekek.
A vizsgára való felkészülés időszakára vis�szagondolva több érzés is előtör belőlem, hiszen ez egy fárasztó, sok energiát igénylő, de
egyben nagyon hasznos és mindenképpen
építő jelleggel bíró pár hónap volt számomra. A portfólió írása alatt új ismeretekkel,
gyakorlattal és feladatokkal találkoztam,
hogy minél jobban és alaposabban felkészüljek, amiket azóta is nap mint nap használok
a foglalkozások alkalmával. Sok új gyakorlati
módszert is elleshettem tapasztaltabb kollégáimtól a szükséges óralátogatások alatt,
amit ezúton is nagyon köszönök nekik.
Ezentúl pedig köszönöm a Tőlük kapott
sok támogató és bátorító szót.
Összességében ez egy pozitív időszak volt
számomra, hiszen a sikeres minősítő vizsga
egy megerősítése volt annak, hogy jó helyen
vagyok, jó pályát választottam magamnak,
és ami a legfontosabb, hogy szeretem és
élvezem amit csinálok.”
Bozainé Szeip Krisztina így emlékszik
vissza a felkészülési időszakra:
„A felkészülésem a minősítésemre pon-

tosan 5 hónapig tartott, ez idő alatt csak a
karácsonyi ünnepek alatt nem foglalkoztam
ezzel a munkával. Rengeteg adminisztráció,
csatolt dokumentumok elkészítése volt az
elvárás a tanított órák vázlatain, szemléltető anyagainak elkészítésén és a digitális
anyagok megszerkesztésén kívül. A portfólió
feltöltése után nem sokkal meg is kaptam
a minősítés konkrét időpontját, március
4-e, így az egész munka tulajdonképpen
kezdődött újra annak a két órának a megtervezésével, leírásával, tematikus tervével
és óravázlataival, amit tanítani akartam.
Bemutató óráimat a biológia témakörében
tanítottam, a növényrendszertan témaköréből egy új anyagot tanítottam csoportmunkával, és egy gyakorlati, rendszerező
órám volt kooperatív technikával. Nagyon
jól sikerült mindkét óra, a 7. osztály példásan helytállt, lelkesek voltak, végig segítve
engem. Tudták mi a tét, remekül dolgoztak,
még egyszer köszönöm nekik, hogy ennyire
mellettem álltak és akartak segíteni. Nagy
részük volt abban, hogy a munkámat a végső
számolásnál 100 %- ra értékelték.
A felkészülés szerintem a mindennapi munkánk mellett nem életszerű, nagyon nagy
terhet rak a pedagógusokra. Megsínyli ezt
az időszakot a család, habár férjem és a
gyerekeim is nagyon elnézőek, türelmesek
voltak velem, mindenben segítettek, nagyon izgultak értem. A tantestületet összekovácsolta ez az újabb kihívás, tőlük is sok
bíztatást kaptam.
A minősítő bizottságban két nagyon intelligens, jóindulatú úriember érkezett hozzám
a kijelölt napon. Nagyon jól estek dicsérő
szavaik, a bíztatásuk, hogy jó úton haladok a természet szeretetére nevelésben, így
folytassam azokkal a módszerekkel, amiket
megmutattam nekik. Így én azt mondhatom, megnyugodva, jó szájízzel zárhattam
a minősítésem procedúráját, megerősítve
hozzá értő emberek véleményével, hogy a
légkör, amit teremtek, jó a gyerekeknek, és
akik kikerülnek a „kezeim közül”, szeretni és
építeni, védeni fogják a természetet. Ha egy
osztályból már csak egy gyereknél elértem
ezt, akkor már megérte!”
Kolonics Zsuzsanna gyógypedagógus, tanár az alábbiak szerint nyilatkozott:
„Ha a teljes folyamatot veszem figyelembe,
nekem 8-9 hónap volt az egész minősítő
eljárásra való készülés. 2013 októberében
értesültem arról, hogy a legalább 14 év szak-

mai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával
rendelkező pedagógusok 2014. április 30-áig
kérelmezhetik a Pedagógus II. fokozatba
2015. január 1-jével történő besorolásukat.
Mivel gyógypedagógusi alapdiplomám mellett rendelkezem közoktatás-vezetői, valamint pedagógus szakvizsga képesítéssel is,
21 évi munkaviszonyom volt, így a feltételeknek megfeleltem. Azonban számomra nem
volt egyszerű a jelentkezés folyamata sem,
hiszen ebben az időben már szülési szabadságon voltam. 2013 decemberében, egy 4 hónapos csecsemő mellett végül is nekiláttam
a munkának. Négy hónapon keresztül írtam
a szakmai munkámat, szakmai életutamat
bemutató dokumentumokat, ami több mint
200 oldal volt mellékletekkel együtt. Ez a
portfolió mindenre kiterjedt. Tartalmaznia
kellett az összes szakképzettségemet, elvégzett tanfolyamokat, munkaviszonyaimra
vonatkozó adataimat, szakmai életutam bemutatását, szakmai tapasztalataimat, egyéb
pedagógiai tevékenységeimet, illetve közéleti
tevékenységeimet. Voltak kötelező elemek,
amiket mindenkinek meg kellett írnia. Ki
kellett választani gyermekcsoportokat, őket
bemutatni, és a velük végzett munka egy
szeletét, tematikus tervekkel, óravázlatokkal
együtt. Ezek mindegyikét elemeznünk is
kellett szakmai szempontból. Ha egyszerűen szeretnék fogalmazni tulajdonképpen
arról is írnunk kellett, mit csináltunk, miért,
hogyan vált be, mit tennénk másképp. Ezekhez a dokumentumokhoz csatolni kellett
mellékletben a megvalósulást igazoló dokumentumokat is, ami lehetett táblakép,
gyermekek munkái, dolgozatok, fotók. Ez
okozott számomra némi nehézséget, hiszen
nem voltam aktív dolgozó, csak korábbi
csoportjaimmal végzett munkámról tudtam
írni, és ahhoz kellett aztán mellékleteket
csatolnom. Volt a portfoliónak szabadon választott része, amiben megadott dokumentumokból szabadon választhattunk, hogy
mit szeretnénk még bemutatni szakmai
munkánkról. Ide én korábbi osztályfőnöki
munkám tapasztalatait, korábbi években
megjelent módszertani könyvem, több szakmai folyóiratban megjelent cikkeim bemutatását, a különleges bánásmódot igénylő
gyermekekkel végzett fejlesztő munkám,
valamint gyermekvédelmi tevékenységem
bemutatását választottam. 2014 áprilisában,
négy hónap kemény munka után feltöltöttem a portfoliómat a megadott elektronikus
felületre. Ez után már azt vártam, hogy a
következő évben részt vehetek a minősítő
eljárásban, de nem így történt. 2015-ben a
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szabályozók változása miatt jelentkezhettem ugyan a minősítő eljárásra, de magára
az eljárásra csak 2016-ban került sor. Így
közben aktualizálnom kellett a portfoliómat.
Sok dokumentumomat újra kellett írnom,
mert három évnél nem lehettek régebbiek,
nekem pedig a korábban említett okok miatt
csak korábbi óravázlataim voltak. Illetve
megváltoztatták a dokumentumokra vonatkozó tartalmi elemek szabályozását is.
Újabb három hónap éjszakázás következett, míg végül 2015 novemberében ismét
feltöltöttem az átdolgozott portfoliómat az
új elektronikus felületre.
Alapdiplomámat gyógypedagógus-tanárként szereztem, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Ennek
megfelelően, mivel gyógypedagógus munkakörben vagyok foglalkoztatva, munkakörömnek megfelelően, a sajátos nevelési
igényű tanulók fejlesztését végzem, tehát
ezt kellett bemutatnom a minősítő eljárás
során. Miután elolvasták a portfoliómat és
véleményezték, pontozták azt, két fejlesztő
foglalkozást tekintett meg a szakmai bizottság. Betekintett az ehhez kapcsolódó
szakmai dokumentumaimba, fejlesztési
terveimbe, tanulói munkákba. Magára az
eljárásra is több mint egy hónapot készültem, hiszen erre a látogatásra is különböző
írásos dokumentumok elkészítését is kérték.
A foglalkozások megtekintését követően
óramegbeszélésre, szakmai beszélgetésre
került sor, ami alapján további képet kaphattak szakmai felkészültségünkről. Az eljárás
legvégén egy PPT bemutatót kellett tartanunk, portfolióvédés elnevezéssel, ebben
összefoglalva egész szakmai munkásságunkat, kiemelve szakmai fejlődésünket,
illetve további terveinkről is beszélnünk
kellett szakmai életpályánkat illetően. Végül
a bizottság tagjai egyenként is véleményt
mondtak a tapasztaltakról. Az eredményt
30 nap elteltével kaptuk meg.
A felkészülés igen hosszú, fáradtságos munka volt. Vegyes érzések kavarogtak bennem.
Nem igazán értettem, miért is kell átesnem
ezen a folyamaton, miért kell „megvédenem” két államilag elismert főiskolán szerzett diplomámat. Egyet értek azzal, hogy
szükség van, valami-féle kontrollra, szakmai
tanácsadói hálózatra, de véleményem szerint
nem ebben a túlzó formában. Ugyanakkor
nagyon jó érzés volt, hogy a vizsgabizottság is megerősített abban, hogy jó helyen

vagyok, ez az én hivatásom! Rengeteg elismerést, pozitív visszajelzést kaptam arról,
hogy jól végzem a munkámat. Elismerték
szakmai felkészültségemet, kiemelték a
szakma iránt tanúsított alázatomat és a gyerekekhez fűződő viszonyomat. Ezekre nagyon büszke vagyok. Azt gondolom, ahogy
a gyermekek esetében is nagyon fontos a
sok pozitív megerősítés, nincs ez másként
velünk, pedagógusokkal sem. Örülök az
eredménynek, amely 97%-os lett, de örülök, hogy vége. Sokszor volt lelkiismeret
furdalásom ezekben a hónapokban, hogy
minden szabadidőmben a számítógép előtt
ültem és készültem. Bizony sokszor ment a
felkészülés a családi programok rovására.
Munka, pici gyerek mellett nem volt egyszerű ezt megoldani. Sok segítséget kaptam
Páromtól és Édesanyámtól, akiknek hálás
vagyok ezért. Nagyon nagy köszönettel
tartozom a gyerkőcöknek, akik szuper jó
fejek voltak a bemutató foglakozásokon és a
szülőknek, akik támogattak, biztattak, akár
csak a kollégáim. Nagy köszönettel tartozom vezetőmnek, Szeipné Dérfi Mártának,
aki szintén biztatott a minősítést megelőző
napokban, sok dicséretet, elismerést kaptam Tőle is a foglalkozások értékelésekor.
Nehéz tanév volt. Továbbképzések sorozata, pályázatokban való részvétel, portfólió
megírása, minősítő eljárás, ami mögöttem
áll. Ez is egyfajta tapasztalás volt számomra,
elsősorban magamról, mint pedagógusról.
Most már azonban a jövőre koncentrálok új
tervekkel. Iskolánkban éppen most fut egy
pályázati program, melynek célja, hogy megteremtsük az optimális feltételeket iskolákban tanuló autista tanulóink számára, ezzel
elősegítve eredményes beilleszkedésüket,
illetve továbbhaladásukat. Természetesen a
fejlesztő program maga nem zárul le a pályázati időszak végén, a következő tanévre is
sok tennivalónk marad. Szeretném továbbá
a felsős fejlesztős csoportjaimban- egy másik
program keretében nyert- informatikai eszközök alkalmazását bevezetni, hatékonyabbá téve ezzel a habilitációs, rehabilitációs
munkánkat. Érzékenyítő foglalkozásokat
szeretnék vezetni kortárs gyermekközösségekben, a másság elfogadásának segítésére,
hiszen gyógypedagógusként mindig is ez
a cél vezérelt, s ezt próbálom közvetíteni:
„Ne csak a rozsdát nézd, lásd a csodát!”
Egyszóval a következő tanévben már „csak”
végezni szeretném a munkám.”
Végül, de nem utolsó sorban Rittlerné Wágner Eleonóra is elmondta tapasztalásait:
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„Az első portfóliómat 2014-ben készítettem el. Erre azért volt lehetőségem, mert
ekkor már 21 éves szakmai gyakorlattal
és pedagógiai szakvizsgával rendelkeztem.
Az Oktatási Hivatal által kiadott útmutató
segítségével készítettem el a kötelező és szabadon választott dokumentumokat. Nagy
munka volt, mert 21 év munkáját kellett
bemutatni. A szakmai életút bemutatásánál
a munkahelyeimről, iskoláimról, elvégzett
tanfolyamokról, sikerekről és nehézségekről
is be kellett számolni. Az óravázlatok, fejlesztési tervek és szabadidős tevékenységek
megírásánál a jelenlegi és az előző osztályom
tervezeteit, emlékeit használtam fel, pl. kirándulások, anyák napja, karácsonyi ünnepély, Kossuth-heti versenyek. Iskolán kívüli
szakmai tevékenységem bemutatásához az
óvodai gyógytestnevelést választottam. Általában este, hétvégeken és szünetekben
tudtam érdemi munkát végezni. Így kb.
három hónap alatt készültem el vele.
2015. január 1-től ideiglenes Pedagógus
II. besorolást kaptam, de azt meg is kellett
védeni. Mivel a követelmények és a feltöltő
felület megváltozott, így 2015. november
30-ig módosítani kellett az előző évi munkámat, és feltölteni az új elektronikus felületre. Volt olyan dokumentum, amit csak
átalakítottam, de volt olyan is, amit újra meg
kellett írnom. Másodszorra már gyorsabban
tudtam haladni a munkával.
Magára a minősítő vizsgára és védésre 2016.
január 29-én került sor. A két bemutató óra
után értékelte a bizottság a látottakat, majd
meg kellett védeni a portfóliót. A bizottságtól kapott kérdések és a szakmai életutam
alapján egy 15 perces PowerPoint bemutatót
kellett készíteni. Másfél hónapom volt a
felkészülésre.
Alsós tanítóként én választhattam, hogy
miből szeretném tartani a két bemutató
órát. Lehetett volna ugyanabból a tantárgyból két órát is tanítani, de én olvasást és
matematikát választottam. Olvasás órán a
Feltalálók-találmányok téma összefoglalására, matematika órán az írásbeli szorzás,
osztás gyakorlására került sor. Úgy gondoltam, hogy két különböző tantárgy tanítása
során jobban be tudom mutatni a használt
módszereket, differenciálást, egyéni bánásmódot. Matematika órán inkább az eszközhasználatra helyeztem nagyobb hangsúlyt,
olvasás órán pedig az infokommunikációs
eszközökre és a játékra.

- 18 -

Szabad 1 Lap

A portfolió készítésekre, vizsgára való felkészülésre nem szívesen emlékszem vissza,
mert nagyon hosszadalmas, nagy munka
volt. Sok stresszel járt. Minden perc szabadidőmet ezzel töltöttem. Sajnálom hogy
23 év után még be kellett bizonyítanom,
hogy alkalmas vagyok a pedagógus pályára.
Nem értek egyet ezzel a mostani minősítő
rendszerrel. Sokszor olvastam már, hogy aki
kitalálta ezt az egészet, az nem így gondolta,
nem így akarta! Szeretném minél gyorsab-

ban elfelejteni, hogy szinte két éven keresztül
kisebb, nagyobb megszakításokkal, ezzel
kellett foglalkoznom. Próbálok csak a pozitív dolgokra visszaemlékezni! Nagyon
sok támogatást kaptam a gyerekektől, akik
velem együtt izgultak a bemutató órákon,
de mindent megtettek azért, hogy minél
jobban sikerüljön! Sok biztatást kaptam
a szülőktől és a kollégáktól. A bemutató
órák után a bizottság tagjaitól és az iskola
vezetésétől sok dicséretet és pozitív meg-

erősítést kaptam. A végeredmény 98%-os
lett, aminek nagyon örültem, de legjobban
annak, hogy túl vagyok a minősítő eljáráson,
és már csak a minden napos tanítással kell
foglalkoznom!”
Mi pedig köszönjük minden pedagógusnak
az interjút és sok sikert kívánunk további
munkájukhoz, illetve szeretettel köszöntjük
őket pedagógus nap alkalmából!
Csicskovics Anikó és Hajdók Eszter

ÚJRA KIHÍVÁS NAPJA SZABADEGYHÁZÁN
is csatlakozott a lakosokhoz, például együtt
vettünk részt a gyári kerékpártúrán, ami
igen jó hangulatú volt.

A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából,
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egy egész napos verseny keretében
döntik el, melyikük városa a sportosabb.
A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig
folyamatosan számolták, hányan végeznek
aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül. A Kihívás Napja hamar meghonosodott

szerte Európában és a nagyvilágban, majd
1991-ben Magyarországra is megérkezett.
Idén május 25-én került megrendezésre
országszerte, így nálunk Szabadegyházán
is. Sajnos pont erre a napra szervezett az
általános iskolából több osztály is kirándulást, illetve a hatodik és nyolcadik évfolyam országos kompetencia felmérésen vett
részt. Délután azonban néhány lelkes diák

Reggel és délelőtt főként az óvodában zajlottak a programok. Bemelegítő tornával
indult a nap, majd az ovisok kerékpárguruló
versenyen vettek részt. Az Önkormányzat
épületéig ment a menet, majd vissza az óvodához. Ezt követően ügyességi versenyeken
próbálhatták ki magukat a legkisebbek. Volt
itt képkirakó, mászókázás és zsákban ugráló
verseny is. A nap hátralévő részében a Művelődési Házban lehetőség volt több sport
kipróbálására is. Volt aerobik, cardio edzés,
gerinctorna, jóga, de még hastánc is. Az
óvodában közben baba-mama torna zajlott,
aztán pedig babakocsis sétára indultak a
lelkes résztvevők.
A nap végén aztán fáradtan de elégetten zártuk az eseményt, mindenki elfáradt, hiszen
mindenki egy nagyon sportos és mozgalmas
napon volt túl.
Hajdók Eszter
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KINIZSI SC HÍREI
Május 8-án a tabella 11. helyén álló Adony
fogadta csapatunkat. Jól indult hazai szempontból a mérkőzés, több helyzetük is adódott a házigazdáknak, majd rövid időn belül
/17. és 29. percben/ két gólt is rúgtak.
A félidő után feljavult a Kinizsi, szerkezetileg
átalakította Baranyai Balázs a csapatot, és
némi adonyi védelmi rövidzárlat után fel is
jöttünk három perc leforgása alatt Pálesz és
Horváth góljaival. Ekkor úgy látszott magára
talált csapatunk, de az adonyi játékosok dicséretére szólva, nem adták fel, meg tudtak
újulni. Két kontratámadással rövid idő alatt
két gólt szereztek. Második gólunk után egy
perc telt csupán el, ekkor Szántó, majd a 85.
percben Varga talált be András L kapujába.
Ezzel állították be a 4:2-es végeredményt. A
mérkőzés képe alapján megérdemelt volt az
Adony győzelme.
Május 15-én Káloz csapatát fogadtuk. A
12. perc már vendéggólt hozott. A káloziak
frontembere Pál bal oldali hosszú indítás
után pöckölte be kapunkba az első gólt. 0:1
A jól kidolgozott helyzeteit szerencsére nem
tudta gólra váltani a támadó kálozi csatársor.
A 37. percben Kiss indította Urbánt, aki
belőtte egyenlítő gólunkat. 1:1 A 41. percben ismét Pál villant. Az oldalvonal mellől
lövésre szánta magát és a labda, kapusunk
fölött, a hosszú sarokban kötött ki. 1:2 Az
50. percben egy bal oldali beadás után Pálesz csúsztatott Ladányi elé, aki 2 méterről
berúgta egyenlítő gólunkat. Az 58. percben
András röviden dobta ki Vizinek a labdát.
Jaszrapszki rácsapott és az elmélázó védők
mellett berúgta a vendégek 3. gólját. 2:3
A 70. percben saját öt és felesükről indult
támadásnál átjátszották az egész középpályánkat majd a védelmet, így három támadó
vihette a labdát kapunkra. Pál fejezte be a
támadást, aki kapusunk mellett 2:4 re alakította a végeredményt.
Május 21-én Sárszentmiklós fogadta csapatunkat. Már a 7. perc hazai gólt hozott. Egy
bal oldali hosszú bedobás után Krajcsovics
öt méterről fejelte kapunkba első gólját. 1:0
A 15. percben a félpályán elveszített labdával
ismét Krajcsovics „gyalogolt” be a büntetőn
belülre és lőtte be második találatát. 2:0 A
17. percben Miklós óriás bravúrral mentette meg csapatunkat az újabb góltól. A 27.
percben egy szabadrúgás után ismét kapusunk mentett. Bal oldali labdavesztés után
a ‚miklósi Szabó éles szögből hatalmas gólt

lőtt. 3:0 A 65. percben hosszú indítás
után Fülöp az öt és
felesig cselezte be
magát és a kapufa
segítségével belőtte a házigazdák
negyedik gólját.
4:0 A 77. percben
Rapai a bal sarokba csavarja első
gólunkat. 4:1 A 85.
percben jobb oldalról, a kapunktól 30 méterről szabadrúgást végezhettek a ‚miklósiak.
A beadást Somogyi a kapus fölött a hálóba
fejelte. 5:1 Egy jobb oldali indításnál a lesre
játszó védőink mellett az induló Krajovcsics
lefutott mindenkit és 20 méterről belőtte a
hazaiak 6. gólját is. 6:1 A mérkőzés befejezése előtt egy perccel Húshegyit buktatták a
büntetőn belül. A megítélt tizenegyest Rapai
lőtte be 6:2-re alakítva a végeredményt.
Május 25-én a Fejér megyei Magyar Kupa
döntőjében csapatunk a 3-4. helyezésért
játszhatott a dunaújvárosi stadionban Pátka
csapatával. Az ellenfélről tudni kell, hogy a
megyei másodosztály éllovasa az OSZ-CAR
csoportban.
Csapatunk küzdeni akarásának példáját
mutatta ezen a mérkőzésen, hogy a 17.,
51. és 57. percekben kapott gólokkal a Pátka
3:0-ra vezetett, amikor óriási küzdelemmel,
Kiss, Vizi és Rapai góljaival /a 71.,86. és 87.
percben/ egyenlíteni tudtunk.
Az idegtépő tizenegyes rúgások következtek,
ahol csapatunk valamennyi játékosa belőtte
a büntetőt, a pátkaiak egy lövését viszont
védte Kiss Gábor. Így a Kinizsi szerezte meg
a Fejér megyei Magyar Kupa harmadik helyezését.
Május 29-én Soponya fogadta együttesünket. A 17. percben Vida a jobb oldalról élesen
belőtt labdájába még egy védő beleért, de a
góltól már nem tudta megmenteni a helyieket. 0:1 A 26. percben egy hosszan kirúgott
labdával lefutották a bal oldali védelmünket.
A beadásból Budai egyenlített. 1:1
A 37. percben Horváth lövése kipattant a
kapusról éppen Csupor elé, aki belőtte második gólunkat. 1:2
A 60. percben Csuporral szemben három
csatár vihette kapura a labdát, Radnics pedig
belőtte a hazaiak egyenlítő gólját. 2:2
A 78. percben Hushegyi hosszú indításával

Urbán törhetett kapura. Két csel után belőtte
harmadik gólunkat, ami egyben a végeredményt is jelentette. 2:3
Június 5-én, a szezon utolsó mérkőzésén
Rácalmást fogadtuk. A mérkőzés előtt húsz
perc alatt 32 mm eső áztatta fel és változtatta
„fürdővé” a pályánkat. Csak a gyors műszaki
közreműködésnek köszönhetően lehetett
lejátszani a mérkőzést.
Erős rácalmási rohamokkal kezdődött a
mérkőzés, több nagy helyzetet is kihagytak
a vendégek. A kiegyenlített küzdelemben
később úgy a vendégeknek, mint a Kinizsi
kapusának bravúrjaira is szükség volt. Az
51. percben aztán Horváth T 20 méterről
leadott lövése talált a kapuba. 1:0 Egy perc
múlva egy szögletből beadott labdát Hushegyi mintaszerűen fejelt a hálóba. 2:0 A
61. percben a nagy kedvvel játszó Hushegyi
újabb gólja már 3:0-t jelentett.
Egy bedobás után a rácalmási Horváth 20
méterről szépítő gólt lőtt. 3:1
A 80. percben Wilfried szerzett labdát és 30
méterről becselezte magát az öt és felesig,
ahonnan belőtte a második vendéggólt. 3:2
Két perccel később Horváth G szögletét Horváth T fejelte a hálóba. 4:2
Csapatunk a tabella 6. helyén végzett a
2015-2016-os évadban 47 ponttal /83 az
első helyezett/.
91 lőtt és 74 kapott gólunk 15 győztes, 2 döntetlen és 13 vesztett mérkőzésen született.
Köszönjük szurkolóinknak az évközi sok
biztatást, azoknak különösen, akik még
idegenbe is elkísérték csapatunkat!
Sági Gábor
elnök, Kinizsi SC

Szabad 1 Lap
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Szabad 1 Lap

ÚJRA NÉPDALKÖRÖK TALÁLKOZÓJA SZABADEGYHÁZÁN
A szabadegyházai Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör idén már harmadik
alkalommal rendezte meg a Népdalkörök Találkozóját, melyre várták a
környékbeli települések dalköreit is.
Elfogadta a meghívást Seregélyes,
Kisapostag, Pusztaszabolcs, Nagylók
és Perkáta is. Egy igazán jó hangulatú délelőttöt töltöttek el együtt, ahol
mindenki nagy-nagy szeretettel adta

elő a saját produkcióját, és még nagyobb
lelkesedéssel és szeretettel hallgatták egymást a dalkörök tagjai.
Ők nagyon komoly értékeket őriznek, amelyeket fontos a mai kornak megőrizni és
megmutatni. Reméljük hogy erre a továbbiakban is lesz lehetőségük, mi pedig a beszámolunk majd a sikereikről a továbbiakban is.
Hajdók Eszter

FORDULJON AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁHOZ, HA
vallási-

neme,

vagy világnézeti meggyőződése,

faji hovatartozása,

politikai vagy más véleménye,

bőrszíne,

Május utolsó vasárnapján a Művelődési
Házban minden a kicsikről szólt. Gyereknapon minden átalakul egy kicsit, mindenki

anyanyelve,

nemzetisége,

GYEREKNAP A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
játékosabb hangulatban van a szokásosnál.
Az intézmény udvara egy igazai nagy játszótérré alakult át. Volt itt minden, aminek egy
gyermek örülhet, például ugráló vár, rendőrmotor, rendőrautó, trambulin, lehetett fagyit
enni, Andi bohóc pedig színes lufiból készült
csodálatos és kedves figurákkal kápráztatta
el a gyerekeket. Brigi óvó néninél arcfestésre
lehetett jelentkezni, szebbnél szebb motívumok kerültek a gyerekek arcára. Volt
lehetőség a Művelődési Ház melletti parkoló
területén aszfaltrajzolásra, ahol a gyerekek
kedvükre kiélhették a kreativitásukat, végül
nagyon szép rajzok készültek.

várt tűzoltóautó az udvarra, a kicsik felmászhattak rá, be is ülhettek, még sisakot
is kaptak a katasztrófavédelem embereitől,
így aztán igazán nagy átéléssel pattanhattak
fel a hatalmas autóra.

Késő délután aztán megérkezett a várva

Hajdók Eszter

Még ennél is nagyobb öröm volt azonban,
ami ezek után következett, a gyereknapon
elmaradhatatlan habparti. Szinte elvesztek
a legkisebbek a nagy fehér habtömegben, de
nagyon élvezték az önfeledt játékot.
Valljuk be hogy ezen a napon nekünk felnőtteknek is jólesik egy kicsit játékossá, egy
kicsit újra gyerekké válni.

nemzetiséghez

családi állapota,

való tartozása,

anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,

fogyatékossága,

nemi identitása,

életkora,

vagyoni helyzete

egészségi állapota,

vagy egyéb tulajdonsága miatt

HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS ÉRI!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása
és megszüntetése.
Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 0622/333-460-as telefonszámon

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

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

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

Jóga

Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016.07.06. szerda 11:30-15:30
2016.07.20. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016.07.13 szerda 11:30-15:30

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – MINDENKIT MEGILLET!
Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu
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Szabad 1 Lap

Szabad 1 Lap
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INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
HIRDETMÉNY
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
SZABADEGYHÁZA TELEPÜLÉSEN
KITŰZTE
AZ IDŐKÖZI HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTER VÁLASZTÁS IDŐPONTJÁT.

A SZAVAZÁS NAPJA:
2016. JÚLIUS 17.
(VASÁRNAP)

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART.
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 2016. május 30-áig
kapnak értesítést.
Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat,
de egy jelöltre csak egy érvényes ajánlást tehet.
Jelöltet ajánlani
2016. május 30-tól 2016. június 13-án 16.00 óráig lehet.
Szavazás
A választópolgár személyesen, a lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat,
mely az értesítőn feltüntetésre kerül.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő Helyi
Választási Irodához (2432 Szabadegyháza, Kossuth utca 2.) vagy látogassa meg a
www.szabadegyhaza.hu weboldalt.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

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

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

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

Fogorvosi röntgen
Szabóné László Magdolna
06-30/550-0067
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

IMPRESSZUM

Szabad 1 Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata
Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
Szerkesztő: Csicskovics Anikó
Felelős szerkesztő: Egriné Ambrus Andrea
Szerkesztőség:
2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com
ISSN 20626444
Készült:
AlphaPress Nyomda és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

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

HIRDETÉSI ÁRAINK
Egész oldal

20000 Ft + ÁFA

Fél oldal

10000 Ft + ÁFA

1/4 oldal

5000 Ft + ÁFA

1/8 oldal

2500 Ft + ÁFA

Apróhirdetés 50 Ft/ szó + ÁFA
Hirdetésfelvétel:
Tel.: 06/30/629-30-42
E-mail: szabad1lap@gmail.com

V. Cukorfalat
Július �-�. Fesztivál
Helyszín:
Szabadegyháza, Művelődési Ház

Július �.
18:00

Megnyitó
Piramis élő
koncert

21:00

23:30

01:30

zenekar
élő koncertje
Dévényi Tibi
bácsi
Retro disco
DJ Takács

MINdKét NAP
„élőBEN vElEtEK”
A vöröSMArtY
rádIó!

Kiegészítő programok:
- Véradás
- Rózsaszín lufikkal a
mellrák ellen
- Karikatúra by
Dluho

Július �.

10:00- Vízifoci, mászófal, kovácsolás,
kézműves sátor, arcfestés
12:30 Helyi csoportok fellépése:
• Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör
• Néptánc
• Helyi színjátszó csoport
műsora
• Hastánc
• B-Cool Dance Team
• Black Angels
14:15 Holló Együttes
15:30 Irigy
Hónaljmirigy
16:00 Szabadegyháza – Ferencváros
öregfiúk mérkőzés
16:45 4 For Dance
18:30 Kelemen
Kabátban élő
koncert
21:00 BIKINI élő
koncert
23:00 Viking Zenekar
A programváltozás jogát fenntartjuk!
A fesztivál INGYENES!
Támogatóink:

