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2016. augusztus Szabadegyháza Község Önkormányzati Lapja

VI. évfolyam

RÉGI-ÚJ POLGÁRMESTER A FALU ÉLÉN
A július 17-ei időközi önkormányzati
választás eredménye alapján július 26án megalakult az új képviselő-testület.
Az ünnepélyes alakuló ülést a művelődési házban tartották, este 6 órakor,
ahol a meghívott vendégeken kívül a
szabadegyházi lakosok is szép számmal
megjelentek.

Először a Helyi Választási Bizottság elnöke, Möszmer Antal tartott tájékoztatást
a választás eredményéről (lásd külön
cikkben), majd a képviselők és a polgármester eskütétele után Egriné Ambrus
Andrea polgármester ismertette programját (lásd külön cikkben).

Ezt követően került sor a polgármester
illetményének, költségtérítésének megállapítására, amit a képviselők egyhangúlag elfogadtak.
Ezt követően a polgármester megköszönte a részvételt a képviselőknek és
az érdeklődő lakosoknak, majd a megjelenteket állófogadásra invitálta.

POLGÁRMESTERI PROGRAM
Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Vendégeink! Tisztelt Szabadegyházi Lakosok!
Mielőtt a napirendi pont hivatalos részét
ismertetném Önökkel, engedjék meg,
hogy - összegzésként - néhány gondolat
erejéig kitérjek a településünkön elmúlt
hónapokban megtapasztalt helyzetre.
Amikor 2014. október 27-én ebben a
teremben polgármesteri esküt tettem,
akkor is azt fogadtam meg, hogy a tisztségemből eredő feladataimat legjobb tudásom szerint Szabadegyháza fejlődésé-

nek előmozdítása érdekében gyakorlom.
Az első időszak buktatói, nehézségei után
a tavalyi év második felében, gazdaságilag kedvezőbb helyzetbe kerülve, a
képviselő-testület támogatásával olyan
fejlesztéseket sikerült megvalósítanunk
községünkben, amelyek előnyét kicsik
és nagyok, helybeliek és a településen
átutazók egyaránt élvezik.
Nemcsak a községet szépítettük, közösséget is építettünk. Közös programokkal,
az igényeknek megfelelő rendezvényekkel

elkezdődött valami, amire régen vártunk:
egyre többen szórakoznak programjainkon, egyre többen jelentkeznek a kirándulásokra, a civil szervezetek, társadalmi
szerveződések, csoportok az önkormányzat támogatásával megerősödve mind
nívósabb versenyeken tudnak részt venni,
sikeresen szerepelni. A több száz milliós
fejlesztések és támogatások mellett egy
kisebb település költségvetésének megfelelő összeget félretettünk.
(Folytatás a 2. oldalon)
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POLGÁRMESTERI PROGRAM (Folytatás a címoldalról.)
Aztán a februári közmeghallgatást követően
felgyorsultak az események, úgy tűnt, hirtelen mindenki elégedetlen lett, a település
közhangulata romlott, barátságok, családi
kapcsolatok szakadtak meg, megosztottá
vált Szabadegyháza. Sokan nem értették a
zúgolódás okát, hiszen ha végigmentek a
településen, vagy ha meghallgatták a polgármester tájékoztatását a beruházásokról,
a költségvetés helyzetéről, a valóság nem
ezt tükrözte.
A testületben kisebbségbe kerülve 3-an
eredménytelenül próbáltuk megakadályozni a testület önfeloszlatását, ami időközi választáshoz vezetett. Márciustól sokan
feltették nekem azt a kérdést, miért nem
reagálok a vádakra, a rágalmazásokra, a
provokációra. Én akkor visszakérdeztem:
a település lakói vajon minek örülnének
jobban: ha azt látnák, hogy végeláthatatlan
vitába, értelmetlen szópárbajba bonyolódom közösségi oldalakon, vagy ha végzem a
munkámat, úgy, ahogy arra felesküdtem, és
az önkormányzat, a település, a falu lakosai
érdekében működtetem kis községünket,
hogy minél kevésbé érezzék magukat bizonytalanságban a lakosok. Hiszen az emberek békére, nyugalomra vágynak.
Az idő nekünk dolgozott... Nem voltam büszke arra, hogy volt jegyzőként törvénytelen
módon kellett megakadályoznom néhány
testületi döntést, ám az élet igazolta, hogy
a cél szentesíti az eszközt, és az ominózus
esetben épp ennek volt köszönhető, hogy a
képviselő-testület nem törvénytelen módon
döntött egy igen nagy horderejű kérdésben.
Biztosíthatom Önöket arról, hogy a jövőben
sem fogok olyan döntést támogatni, ami a
település érdekeivel ellentétes.
Ahhoz, hogy ezt az elmúlt időszakot lelkileg
erősen végig tudjam csinálni, olyan családi háttér kellett, ami megerősített abban,
hogy tartsak ki az elveim mellett. Nem volt
könnyű időszak ez közeli hozzátartozóim,
barátaim számára sem, hiszen még a korábbiaknál is kevesebb időm volt rájuk, de
tudtam, hogy végig kell csinálnom, nem
futamodhatok meg, ezt értük is vállaltam.
Otthonról, a szülői házból olyan erkölcsi
örökséget hoztam magammal, amelyeket
örök igazságként a gyermekeimnek is szeretnék átadni. Gyermekként sokszor hallottam
otthon, hogy „nehéz becsületesen élni, de
jó nyugodtan aludni”, vagy azt, hogy „ki

mint él, úgy ítél”... Amikor a lányom úgy
jött haza, hogy a buszon vagy a faluban
szidalmaztak, azzal nyugtattam, „nem az a
lényeg, mit mond, hanem hogy ki mondja”...
De a 15 éves fiam bölcsességére vall az a
mondata, amikor azt súgta nekem, lelkes
focirajongóként: „anya, ne aggódj, a fociban
is azt támadják, akinél a labda van”.
Utólag, most szeretném megköszönni a
támogatásukat, hiszen nélkülük most nem
állhatnék itt újra Önök előtt. Köszönöm
azoknak a közeli barátaimnak, akikkel
megoszthattam gondolataimat, érzéseimet.
Sokszor nem is választ, megerősítést vártam, elég volt, hogy valakinek kiönthettem
a szívemet. Remélem, nekik is viszonozni
tudom azt az erőt, amit tőlük kaptam.
Külön köszönöm Varga Gábor országgyűlési
képviselő úrnak, hogy elismerve az elmúlt
másfél évben végzett munkámat, mint független polgármestert támogatott, erkölcsi
támogatásáról biztosított.
Végül, de nem utolsósorban az újonnan
megválasztott képviselő-testület nevében
is köszönöm a lakosság részéről a július
17-ei időközi önkormányzati választáson
felénk megnyilvánuló bizalmat. A bizalmat, amellyel felhatalmaztak Önök, hogy
az elkövetkező három évben egy közösség
életét formáljam, egy közösség életét erősítsem. A település lakosai a választáson
tanúsított magas részvételi aránnyal és a
szavazáson elért eredménnyel megerősítettek, hogy a megkezdett úton tovább haladva
folytassuk munkánkat. Mindemellett olyan
képviselőknek szavaztak bizalmat, akikkel
együtt közösen remélhetőleg a ciklus végéig
dinamikusan, gördülékenyen végig tudjuk
vinni a településünk és közösségünk fejlesztése érdekében kitűzött célokat.
Örvendetes, hogy a képviselő-testületben
láthatjuk a korábbi ciklusokban már bizonyított képviselőket, akik az elmúlt hónapokban kiálltak elveik mellett, támogattak
polgármesteri döntéseimben, és lehetőséget
kapnak mások is, akik új szemléletükkel,
fiatalos lendületükkel új színt hoznak a megszokott képviselő-testületi képbe. Külön
örülök annak, hogy az ipartelep is képviselteti magát, így ennek a településrésznek a
problémáival, kérdéseivel közvetlenül kerül
kapcsolatba a testület. Örömmel fogadjuk,
ha az újonnan csatlakozó képviselők ötleteiket, javaslataikat megosztják velünk, a

régebbi képviselők pedig tapasztalataikkal,
bölcsességükkel segítik az új kollégákat.
Az időközi választás előtti időszakra nincs értelme visszamutogatni, nem is ennek az ünnepi ülésnek a napirendje. Mint minden konfliktushelyzetből, ebből is mindenki levonhatja a
tanulságot. Bízzunk abban, hogy egy idő után
csillapodnak az indulatok, lenyugszanak a kedélyek, és érdemben folytathatjuk a munkát.
Szabadegyháza Község Önkormányzatának
Képviselői nemcsak azokat képviselik, akik az
ő nevek mellé tették az X-et. Bár mindenkinek
nem lehet megfelelni, de nekünk lehetőleg
mind a 2200 szabadegyházi lakos érdekét
kell figyelembe vennünk, összehangolnunk,
döntéseinknél mérlegelnünk.
Áttérve a polgármesteri programom ismertetésére:
A 2014 októberében elfogadott polgármesteri programomban foglaltak jelentős részét
másfél év alatt megvalósítottuk, így azt csak
kiegészíteném. Felelőtlen ígéreteket most
sem teszek, a felmerülő igényekhez igazítjuk
a programot, a betervezett fejlesztéseket.
Szabadegyháza szerencsés költségvetési
helyzetben van, nagyobb volumenű adóbevételei lehetővé teszik az intézmények
átlagosnál magasabb színvonalon történő
működtetését, a környékbeli településekhez
képest nagyobb beruházások, fejlesztések
megvalósítását - vagy a pályázatok benyújtásához nagyobb arányú önerő biztosítását.
Amíg a jogszabályok révén a helyi adóbevételek ezt lehetővé teszik, ezt a jövőben is
fenn kell tartanunk.
Beruházások, felújítások
A tavalyi évben az adósságkonszolidációban nem részesült települések számára
kiírt pályázaton 19 millió forintot nyertünk
négy intézményünk (óvoda, művelődési ház,
községháza, egészségügyi komplexum) napelemes fejlesztésére. Ezt minél hamarabb
szeretnénk megvalósítani.
A községen átvezető főút felújításának első
üteme megvalósult, a jövőben szeretnénk a
csapadékvíz-elvezetést az István utcában, Fő
utcában és a mellékutcákban is megoldani.
Folytatjuk a kapubejárók építését, az út- és
járdafelújításokat.
A közvilágítási hálózat korszerűsítését is
tervezzük.
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A 62-es út elkerülő szakaszának megépítése
után a település érdekeinek megfelelő konstrukciót kell kidolgozni a jelenlegi nyomvonal átvételére, a Hungrana Kft-vel, a közútkezelővel folytatott egyeztetések alapján.
Székesfehérvár irányából a 62-es útról a
biztonságosabb lekanyarodás érdekében
tárgyalásokat folytatunk.
Az új temetőben földmunkákat tervezünk,
parkolót építenénk.
A lakótelepen garázsok és parkolók építését tervezzük, különösen a sárga háznál, a
lakosok igényeinek megfelelően.
A szabadegyházi vízfolyás mederrendezési
munkálataira az elmúlt időszakban ajánlatot kértünk, ennek realizálása hamarosan
várható.
A település nem éppen esztétikus színfoltja
a vasútállomás és környéke. Remélhetőleg
a ciklus végéig megtörténhet a varrodától a vasútállomásig 300 méteres szakasz
felújítása, járda építése, és a vasútállomás
környékének rendezése - a tulajdonossal
folytatott egyeztetés alapján.
Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatal fő céljaként határozzuk meg, hogy a törvényesség betartásával,
a lakosok érdekében humánusan járjon el.
Következetesen kell törekedni a szolgáltató
jellegű tevékenységre, a magas színvonalú
működésre.
Továbbra is fel kell vállalni olyan feladatokat
is, amelyek nem szorosan kapcsolódnak a
hivatal munkájához, de a lakosság érdekeit
szolgálják.
A szolgáltató, ügyfélbarát polgármesteri
hivatal kialakításához olyan, a településvezetéssel lojális ügyintézőkre van szükség, akik
személyes képességeik és szakmai tudásuk
folyamatos fejlesztésével valóban az ügyfelekért, a lakosságért dolgoznak.
A járási hivatallal az együttműködés további
formáit kell keresnünk a járási kirendeltség
feladatkörének kiszélesítésére, hogy valóban
a járási hivatal kirendeltségeként funkcionáljon, és ne csak néhány ügytípusban,
hanem valamennyi járási hivatali feladatkörben lásson el ügyfélfogadást.
Továbbra is kiemelt szempont az államigazgatási szervek - például munkaügyi kirendeltség, okmányiroda, gyámhivatal - esetében a
szabadegyházi kirendeltségen az ügyfélfogadás kultúrált körülményeinek biztosítása.

Közintézmények, szolgáltatások
A Kossuth Lajos Általános Iskola felújításának folytatása, energetikai korszerűsítése,
napelemes fejlesztése a tervezés fázisában
van (100 millió forintos pályázat jelenleg
elbírálás alatt van).
Az oktatási intézményekben meg kell oldani az energiaköltségek csökkentését,
ezért pályázati forrásból energiatakarékos
felújításokat, beruházásokat szeretnénk
megvalósítani.
Szolgáltató intézményeket kell kiépítenünk,
amelyek figyelembe veszik a lakosok igényeit, legyen szó akár az óvodai nyitva tartásról,
az orvosi rendelési időről, az ügyfélbarát
közigazgatásról, akár a lakossági igényeket
kielégítő művelődési házas programokról.
Tervezzük bölcsőde kialakítását.
A községi intézményeket – pl. a Kézműves
Házat, a falukemencét, a kastélyt és a pincét
– nyitjuk a lakosság felé, közösségformáló
programok szervezésével.
Az idősebb korosztálynak is biztosítanunk
kell, hogy a pihenés éveit nyugodt körülmények között töltsék, megfelelő egészségügyi,
szociális hálózat fenntartásával.
A lakótelepen élők jelzése alapján a tömegközlekedési eszközök lakótelepi útvonalára
egyeztetéseket kell folytatni a volántársasággal.
A községi rendezvényekre, orvosi rendelőbe, intézményekbe történő bejutáshoz az
önkormányzat megszervezi a rendszeres
kisbuszos járatokat.
Az Agárdra vezető út felújításával végre remény nyílik egyes buszjáratok útvonalának
meghosszabbítására, így pl. az agárdi gyógyfürdő könnyebben elérhető lesz mindenki
számára.
Hosszú távon arra törekszünk, hogy a jelenleg társulási formában működő családsegítő
és gyermekjóléti szolgálat önkormányzati
fenntartásba kerüljön át. Ehhez a szükséges
személyi feltételeket biztosítani kell.
És hogy egy friss információt is megos�szak Önökkel: a mai napon egyeztettünk dr.
Horváth Tibor seregélyesi gyerekorvossal,
hogy szeptembertől hetente két alkalommal
szakorvosi rendelést tart Szabadegyházán,
ahol minden szabadegyházi gyereket ellát,
nemcsak azokat, akiknek a kártyája nála
van. Az ellátásért a lakosoknak nem kell
fizetniük.
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Ugyanilyen szerződéssel hamarosan ismét
lesz nőgyógyászati rendelés is a községben,
a még színvonalasabb ellátás biztosítására
ultrahang készüléket vásárolunk.
Vállalkozások
A vállalkozások támogatására helyi rendeletben szabályozzuk a nyújtható támogatási
formákat.
A településen lévő régebbi, lakatlan ingatlanok megvásárlását az önkormányzat különböző támogatási formákkal segítheti,
így pl. energetikai korszerűsítési támogatás
kibővítése.
Közbiztonság
Az illetékes rendőrkapitánysággal együttműködve bővíteni kell a térfigyelő kamerahálózatot, az idei évben a lakótelepen
kiépített rendszerrel szinkronban. A körzeti megbízott irodájába kell áttelepíteni a
kamerarendszer központját, jelenleg (immár
több éve) a polgármesteri hivatal nagytermében van. Szabadegyháza a Gárdonyi Rendőrkapitánysághoz került, azóta a körzeti
megbízottat csak a legszükségesebb esetben
vezénylik el a településről, tehát a folyamatos
rendőri jelenlét kvázi biztosított.
A korábbi években jól működő polgárőrséget felülről vezényelve újjászervezni nem
lehet, hiszen éppen az adja a jellegét, hogy
alulról szerveződő, társadalmi munkában
végzett önkéntes tevékenység. A jogi, adminisztrációs feladatokhoz, a polgárőrség
szervezési feladataihoz viszont jelentős motivációt nyújthat az önkormányzat.
Turizmus fejlesztése
Célunk a Nedetzky-Griebsch kastély és pince
népszerűsítése, vonzóbbá tétele programok,
rendezvények lebonyolításához, az arborétum népszerűsítése, az arborétumi értékleltár elkészítése. A helyi értékek összegyűjtése,
megőrzése, a helyi értéktár elkészítése már
régi igény a településen élők részéről. Ehhez
méltó helyszínt, helyiséget kell keresnünk.
Lakossági igényként merült fel egy turisztikai kilátó, kerékpáros pihenő építése, bekapcsolva ezzel településünket is a kerékpáros
turizmusba.
Civil szervezetek, egyházak
Önkormányzatunk a jövőben is támogatja
a községben élő és működő közösségi szervezeteket, helyet biztosít a szakkör jelleggel
működő szerveződéseknek.
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A jövőben is támogatjuk a már létező
társadalmi szervezetek működését, szorgalmazzuk újabbak (ifjúsági, szabadidős
klub) bejegyzését, az egyházak támogatását
természetesen a jövőben is betervezzük a
költségvetésünkbe.

mélyek rövid időn belül pótolják. A kommunikációs eszközökre nagyobb hangsúlyt
kell fektetni, akár többletforrás bevonásával
is. Remélhetőleg a honlap és annak tartalma iránti érdeklődés az időközi választást
követően sem lankad.

A közterületeket a jövőben szobrokkal, padokkal szépítenénk, további hulladékgyűjtő
edények elhelyezésével tennénk komfortosabbá, a még szebb, még élhetőbb településkép érdekében. A lakótelepen is tervezzük
szabadtéri kondipark telepítését.

Nemzetközi kapcsolatok

Folytatjuk a fásítási programot.
Szociális és családtámogatások, foglalkoztatás
Az önkormányzat a jövőben is törekszik anyagi lehetőségeihez mérten - a szociálisan
hátrányos helyzetű személyek és családok
támogatására.
Hosszú távú feladatként jelentkezik a fiatalok és a munkaerő helyben tartására
együttműködési lehetőség keresése a helyi
vállalkozásokkal, a tehetséges tanulók támogatása a vállalkozások munkaerőigényeinek
megfelelően, ösztöndíjrendszer keretében,
ezáltal a fiatal munkaerőt helyben tartanánk,
a lakosságszám nem csökkenne, az adófizető
polgárok száma is nőne, a vállalkozásnak is
jobban megéri a helyben lakó munkaerő,
akibe éveken át tőkét invesztált.
A fiatalabb korosztály kulturált szórakozási
lehetőségeit is meg kell teremteni, pl. ifjúsági
klub működtetésével.
Pályázatok
A 2019-ig tartó ciklusban nagy hangsúlyt
kívánunk fektetni a hazai és európai uniós
pályázati lehetőségek kihasználására. Ehhez
nagy figyelmet kell fordítani a szükséges
előkészítő tervezési és engedélyeztetési
eljárásokra. A költségvetés tervezésénél a
pályázati önerő biztosítására is ki kell térni.
Kommunikáció a lakossággal
A lakosokkal széles körben kommunikációs
csatornákat kell kiépíteni: hagyományos
módon, elektronikus úton (honlap, helyi
tévé, helyi újság, lakossági fórumok stb.).
Az elmúlt időszakban több támadás érte
az önkormányzatot, hogy a honlapon hiányosak voltak az információk. Örvendetes,
hogy ezen visszajelzések szerint van igény a
honlap működtetésére, és a lakosság minél
magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében meg kell találni a módját, hogy ezeket
a hiányosságokat a közzétételért felelős sze-

Testvértelepülési kapcsolataink kiválóan
működnek az erdélyi Koronddal és a franciaországi Thiverny-vel. Ezeket a kapcsolatokat
a jövőben mélyíteni szeretnénk, pl. a francia
nyelv népszerűsítésével, élve a lehetőséggel,
hogy Szabadegyházán több olyan személy
él és dolgozik, aki ebben segítségünkre tud
lenni.
Az óvoda programjába fakultatív jelleggel
a francia nyelv játékos oktatását is fel lehet venni. A testvértelepülési látogatásokat
szeretném kibővíteni, hogy minél többen
eljussanak előttük eddig ismeretlen tájakra, megismerjék akár erdélyi, akár francia
barátaink életét, kultúráját, hagyományait.
Az iskoláskorú gyermekek részére minden
évben biztosítjuk a Határtalanul programban történő részvételt, pályázati feltételek
hiányában az önkormányzat saját költségvetésében biztosítja az erdélyi kirándulás
költségeit.
Ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, folyamatosan mérni kell a valós igényeket és keresni kell ezekre a megoldási lehetőségeket a
jogszabályi és költségvetési kereteken belül.
Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásában a pénzügyi stabilitást, folyamatosságot, biztonságot továbbra is garantálni
kell, óvatos tervezéssel, megfelelő biztonsági
tartalékképzéssel. A tervezett beruházások,
támogatások nem veszélyeztethetik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását,
következetes és fegyelmezett gazdálkodással
biztosítható az önkormányzatra és a településre jellemző stabilitás, biztonság.
A társadalmi és jogszabályi változások szemléletváltásra ösztönzik az önkormányzatokat
is. Hosszú távon felelős, öngondoskodó és
a helyi erőforrásokkal fenntartható, helyi
közösségre építő önkormányzati működést
kell kialakítani.
Az új önkormányzati törvény nemcsak az
önkormányzás jogát biztosítja a választópolgároknak, hanem kötelezettségeket is
megállapít:
- öngondoskodással enyhíteniük kell a közösség terheit, és

- a közösségi feladatokhoz hozzá kell járulniuk a saját képességeik, lehetőségeik szerint.
Újabb és újabb problémákkal, kihívásokkal
kell szembenéznünk, akár a foglalkoztatási
problémák, a társadalmi konfliktusok, akár
a lakosságmegtartás terén.
Kiemelt jelentőségűnek tartom az inkluzív,
befogadó önkormányzatként való működést, hiszen a helyi lakosok, a vállalkozások,
a társadalmi szervezetek bevonásával, közös
összefogással lehet azt az életteret megteremtenünk, amely vonzó és mindenki számára
elfogadható. Ha figyelembe vesszük a helyi
szereplők valós igényeit, kreatív javaslatait,
ötleteit, és ők is részt vesznek a döntések előkészítésében, megvalósításában, akkor egyrészt a kötődésük, elköteleződésük is erősebb
lesz a falu iránt, másrészt jobban magukénak
érzik a megvalósult létesítményeket, beruházásokat, ezáltal jobban is vigyáznak rájuk. Ha
megoszlik a döntés, megoszlik a felelősség is.
A feladatok megvalósításában számítok a képviselő-testület és a lakosság aktív részvételére.
Azok a közösségek sikeresek, amelyek felismerik helyi értékeiket és erőforrásaikat
azokra tudatosan építik, az érintettekkel
összefogva tervezik és hajtják végre fejlesztési elképzeléseiket. A jövő önkormányzata
demokratikus alapelvek mentén megvalósítja a helyi hatóságok, a helyi intézmények, szervezetek, vállalkozások és a lakosság közötti párbeszéd mechanizmusát, az
érintettek minél szélesebb körben történő
bevonásával, elvárásaik figyelembevételével
és figyelemmel a marginalizálódott csoportok helyzetbe hozására. Kompetensen
gazdálkodik a közösség erőforrásaival és
partnerségben alakítja ki a helyi szolgáltatások szervezését, az inkluzív fejlődés és a
szegénység mérséklése mellett. Támogatja
a közösségek fejlődését és bevonását.
Egy kis község jövőképe nem lehet más, csak
egy még élhetőbb település, ahol az emberek
biztonságban élhetnek, dolgozhatnak, kikapcsolódhatnak, nevelhetik gyermekeiket.
E polgármesteri program alapján szeretném Önökkel közösen megalkotni az önkormányzatunk 2019-ig tartó ciklus-programját. Kérem, támogassák elképzeléseimet,
a pozitív erők összegzésével az eredmények
nem fognak elmaradni.
Ehhez kérem a képviselő-testület és a lakosság támogatását! Köszönöm!
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
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A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
TÁJÉKOZTATÓJA A 2016. JÚLIUS 17-ÉN MEGTARTOTT
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOKRÓL
A képviselő-testület a jogszabályoknak megfelelően megválasztotta a helyi választási bizottságot, aminek 3 tagja és két póttagja lett.

A választási bizottság határozata ellen jogorvoslat nem érkezett, a választás érvényes
volt.

Megválasztása óta a választási bizottság
elvégezte a helyi választással kapcsolatos
feladatait. Így többek között nyilvántartásba
vette a 31 képviselőjelöltet és a hat polgármester jelöltet. A jelöltek nyilvántartásba
vétele után a bizottság kisorsolta a jelöltek
szavazólapon szereplő sorrendjét és jóváhagyta a szavazólapok mintáját.

A megbízólevelek átadására a választási
eredmény jogerőre emelkedését követően
sor került.

A választási bizottság a választás napján
ellátta a jogszabályban előírt feladatokat,
biztosította a választás törvényességét.
A község választópolgárai két szavazókörben
élhettek Alaptörvényben rögzített jogaikkal.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy
a szavazatszámláló bizottságok pontosan,
szakszerűen, törvényesen látták el feladataikat.
A két szavazókörben összesen 1836 választópolgár szerepelt a névjegyzékben. Szavazóként 1052 polgár (57,2%) jelent meg a
szavazóhelyiségekben, és adta le a jelöltekre
szavazatait. A választási bizottság elvégezte a települési összesítést, megállapította a
községi eredményt.
Az eredmények alapján a 1046 érvényes
szavazatból 634 szavazattal (60,6%) Egriné Ambrus Andrea független jelöltet
választották polgármesternek. Biál Csaba
független jelölt 222 szavazatot, Schmitsek
József 182 szavazatot, Ábrahám István 5
szavazatot, Majsai János 3 szavazatot kapott.
A képviselő-testületre 1010 érvényes szavazatot adtak le.
A választási bizottság megállapította, hogy a
31 jelölt közül az alábbi hat képviselő kapta
a legtöbb szavazatot, ők lettek a hátralevő
időszakra a helyi települési vezetők:
Czigány Lázár Zoltán 611, Andrássy Péter Zoltán 486, Tóth György Mihály 480,
Szabó Veronika 351, Epres Kornél 327 és
Druhapolcsik Péter 262 szavazatot kapott.
A választási bizottság az eredményt határozatba foglalta, majd a szokásos módon
kihirdette.

A szavazatszámláló bizottság választott és
megbízott tagjainak, a választási bizottság
tagjainak és a helyi választási irodának megköszönöm a munkájukat.
A megválasztott polgármesternek és a települési képviselőknek jó egészséget, sikeres
együttműködést, jó munkát kívánok!
Möszmer Antal
HVB elnök
Möszmer Antal HVB elnök:
Tisztelt jelenlévők! Kérem, engedjék meg,
hogy a következő napirendi pont előtt elmondjak néhány gondolatot. A községünket
az elmúlt években egyre többen keresik fel a
világ és Magyarország minden részéből. Akik
ide ellátogatnak, mind ámulnak és bámulnak.
Amikor itt járt egy hódmezővásárhelyi pedagógus a két gyerekével és mindent megcsodáltak, a felsége azt mondta: „jó lehet itt élni”.
Azt hiszem, ez mindent elmond. Az elmúlt
időszakban szédületes iramban fejlődött a
településünk. Azt hiszem, meg kell emlékeznünk Schmitsek József polgármester úrról,
akinek a vezetésével és a munkássága révén
egy kis elhanyagolt faluból modern, huszadik
századi település lett Szabadegyháza. Azok,
akik írják Szabadegyháza történelmét, az ő
nevét egészen biztos arany betűvel fogják
beírni. Amikor nyugdíjba ment és új polgármestert választottunk, mindenki várta, hogy
hogyan fog megfelelni, elődjét követve. Minőségben, mennyiségben, színvonalban. Nem
egészen két év telt el és megkaptuk a választ.
Igen, tudta. Végrehajtotta Szabadegyháza történelmének második legnagyobb fejlesztését
a szennyvízhálózat kiépítése után. Új aszfaltot
kapott a főutca. Lefedett árkokkal, járdákkal,
parkolókkal, buszmegállókkal. Más egyéb
fejlesztést is végrehajtott. Nem sorolom fel,
mert úgyis tudjuk mi az. Személy szerint
nekem talán az volt a legszimpatikusabb,
hogy nagy hangsúlyt fektetett a közösségerősítő munkára is. Kirándulásokat szerve-

zett Ausztriába, Magyarországra, Erdélybe.
Jelentősen megnőtt a közösségi programok,
események száma és ezek színvonala is. Mert
egy falut fel lehet fogni úgy is, mint a lakóinak a számtani összegét és fel lehet fogni
úgy is, mint közösséget és az már minőségi
többletet jelent. Az Andi, mert mindenki
csak így hívja, fiatalasszony, tele energiával,
dinamizmussal, tele hittel. Most a választók
elsöprő többségének akaratából másodszor
is kapott egy esélyt. A választók kinyilvánították, hogy az ő vezetésével képzelik el
Szabadegyháza jövőjét. Kapott egy olyan
képviselő-testületet is, amelyik a munkájában
most már támogatni fogja, együttműködik
vele. Azért zárójelben jegyezném meg, hogy
a fiatalasszony egy relatív fogalom, mert ha a
nagyra nőtt kisfia ott áll mellette, az bizony
öregíti….. Azokhoz is szólnék néhány szót,
akik nem rá vagy nem a képviselőkre szavaztak. Olyan világban élünk, ahol mindenkinek
a felmerülő kérdésekre, problémákra más
ötlete, javaslata van. Én meghallgatok mindenkit, és tiszteletben tartom mindenkinek
a véleményét, még akkor is, ha nem értek
vele egyet. Hiszem, hogy azt jó szándékkal,
jó indulattal és építő szándékkal teszi. És
nem lesz ellenségem az sem, akivel nem
értek egyet, és nem fogom szidalmazni és
pocskondiázni. És előre köszönök mindenkinek az úton, még azoknak is, akiket csak
látásból ismerek, és akkor is köszönök, ha
nem látom, kinek köszönök, mert már nem
látok annyira jól. És annak a két embernek
is köszönök, akik tudom, hogy soha nem
fognak visszaköszönni, mert nekem ők sem
az ellenségeim. Egy csónakban ülünk, és a
csónak mindig arra halad, amerre a többség
evez. Lehetnek olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy inkább másfelé eveznek, de ezek
nemcsak a közösségnek ártanak, hanem saját
maguknak is, mert a csónak sokkal lassabban
halad. Előbb-utóbb elveszítik azoknak az
embereknek a tiszteletét, akik a többséget
képviselik. A következő választáson, hogyha
úgy dönt a lakosság, a csónak utasainak többsége, akkor választhat más kapitányt, mellé
új evezősöket és a kapitány haladhat másfelé,
de ha úgy dönt, hogy jó irányba megyünk,
akkor megbízhatja a jelenlegi vezetőket, hogy
folytassuk ezt az utat.
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Ez a demokrácia szabálya. Én azt mondom,
hogy lehetnek, és egy demokráciában kellenek is más vélemények. Lehet, kritizálni, bírálni, lehet sztrájkolni, ez a világon
mindenhol így van. Magyarországon sem
ért mindenki egyet a jelenlegi kormány intézkedéseivel, de hogyha egyszer a többség
megválasztotta, akkor jogot kapott arra és
nem csak joga, hanem kötelessége is a saját programjának a teljesítése, a saját útján
járni. Erre kapott megbízást, akár tetszik a

kisebbségnek, akár nem. Lehet bírálni, de
tisztességesen, emberséges módon. Úgy,
hogy ne sértsük meg a másik emberi méltóságát, és mindig építő szándék legyen
ezekben a bírálatokban.
A néhai John Fitzgerald Kennedy elnök
megszívlelendő gondolataival fejezném be
gondolataimat. Kennedy elnök azt mondta: „Ne azt kérdezd, hogy mit tehet érted
Amerika, hanem azt, hogy mit tehetsz te
Amerikáért, a hazádért.”

Ezt kell nekünk is követni. Ne azt kérdezzük, hogy mit tehet értünk Szabadegyháza,
hanem mit tehetünk mi Szabadegyházáért,
a szülőföldünkért, lakóhelyünkért, otthonunkért. Közösen összefogunk, meggyőződésem, hogy egy élhetőbb, szebb, az emberi
civilizáció magas szintjén járó településen
élhetünk. És hagyományozhatjuk azt, az
elkövetkező nemzedékekre. Köszönöm
szépen!
Möszmer Antal

TESTÜLETI ÜLÉS MÉG JÚLIUSBAN
Az alakuló ülés után néhány nappal egy a szokásosnál hosszabb - testületi ülésen
kötelező napirendi pontokról és aktuális
kérdésekről tárgyalt az új testület.
A képviselő-testületnek az alakuló ülésen vagy
az azt követő ülésen meg kell választania az
alpolgármestert és a bizottságokat. A polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választott a testület.
A polgármester az elmúlt ciklusban végzett
tevékenysége alapján és a testület működésével
kapcsolatos vezetői elképzeléseinek megfelelően ismét Czigány Lázár Zoltánt javasolta
alpolgármesternek megválasztani.
A képviselő-testület titkos szavazással egyhangúlag Czigány Lázár Zoltánt választotta alpolgármesternek. Az alpolgármester
a polgármester előtt letette a törvényben
előírt esküt.
Ezután döntött a testület az alpolgármester
illetményéről, aminek összegét az előző ciklushoz képest nem módosította a testület.
A következő napirend keretében megválasztották a bizottságokat.
A képviselő-testület SZMSZ-ében két állandó bizottságot nevesít a döntések előkészítésére, a döntések végrehajtásának
megszervezésére. Ezeknek a bizottságoknak
az összetétele a képviselő-testület döntése
alapján a következőképpen alakult:
Pénzügyi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozati Bizottság: Szabó Veronika elnök, Epres Kornél tag, Tóth György
Mihály tag.
Szociális Bizottság: Druhapolcsik Péter elnök, Andrássy Péter tag, Göblyös Péterné
külsős tag.

Ezután Göblyös Péterné Paksi Magdolna
külsős bizottsági tag a polgármester előtt
letette az esküt.
A képviselői tiszteletdíjak mértékét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának
mértékéről szóló 8/2014.(XI.11.) önkormányzati rendelet szabályozza. A polgármester javaslatát elfogadva a képviselők
úgy döntöttek, hogy ebben az évben nem
módosítják a képviselői tiszteletdíjakat.
Ezt követően a polgármester tájékoztatta
a képviselőket a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségről, valamint a köztartozásmentes adatbázisba történő felvétel rendjéről. A képviselő-testület a tájékoztatást
tudomásul vette.
Ezt követően a polgármester cafetéria juttatásáról döntött a testület. A köztisztviselők
cafetéria juttatása nettó 450 ezer Ft évente.
Ez az összeg nemcsak a köztisztviselők, hanem a polgármester részére is beépítésre
került a költségvetésbe. Erről külön határozatot kell hozni.
A következő napirend keretében a polgármester szabadság-megváltására vonatkozó javaslat hangzott el. Miután a korábbi
ciklusban ki nem vett szabadságot meg
kell váltani (ennek mértéke 42 nap), így
a képviselő-testület döntött arról, hogy a
polgármester által ki nem vett szabadságot
kifizeti részére.
Ezután a 2016. évi költségvetési rendeletet
módosították a képviselők. Ez gyakorlatilag
a korábbi költségvetési rendelet visszaállítása. A polgármesteri jogkör korlátozására
az előző képviselő-testület által bevezetett
szabályokat helyezte hatályon kívül, így
visszaállt az eredeti állapot.
Döntött a testület az igazgatási szünet beve-

zetéséről. Az igazgatási szünet elrendelése
azt a célt szolgálja, hogy a szabadságokat
könnyebben ki tudják venni a köztisztviselők. Ügyfélfogadás ez alatt az időszak alatt
nem lesz, csak ügyeletet tartanak a hivatalban. Nyáron augusztus 15-étől 28-áig tart
az igazgatási szünet.
A háziorvosi álláshely valamilyen formában
szinte minden testületi ülésen szóba került
az utóbbi fél évben. Az ÁNTSZ képviselői
jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt
venni, miután már korábban jelezték álláspontjukat e témában. A jelenlegi működési
engedély augusztus 31-éig szól, dr. Varga
Norman eddig vállalta a helyettesítést. A
képviselő-testület döntött arról, hogy a folyamatos orvosi ellátás biztosítása érdekében
határozatlan időre kéri a működési engedély
meghosszabbítását a tartósan betöltetlen
körzetben. Szeptember elsejétől a helyettesítést a jelenleg is gyakran helyettesítő dr.
Yaghi Rida, valamint az ő akadályoztatása
esetén dr. Szücs Mihály perkátai, dr. Glaszhütter Csaba és dr. Kőbányai János adonyi
háziorvosok látják el. Egyúttal tájékoztatjuk
a lakosságot, hogy szeptember 1-jétől dr.
Horváth Tibor seregélyesi gyermekorvos
hetente két alkalommal gyermekorvosi rendelést tart a szabadegyházi rendelőben. Ennek részleteiről a helyben szokásos módon
tájékoztatjuk a lakosokat. A gyermekorvosi
rendelés természetesen minden szabadegyházi gyermek számára ingyenes, függetlenül
attól, hogy kinél adták le kártyájukat.
A képviselő-testület egyúttal pályázatot ír ki
a háziorvosi álláshely betöltésére. A pályázat
tervezetét az Orvosi Kamarának megküldtük, amint megérkezik az állásfoglalás, a
pályázati kiírást közzé tesszük.
Ezután döntött a képviselő-testület arról,
hogy a képviselő-testület által egyhangú ha-
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tározattal megrendelt könyvvizsgálói vizsgálatról készült jelentést nyilvánosságra hozza.
A jelentés megtalálható az önkormányzat
hivatalos honlapján.
Technikai döntést igényelt a Kormányhivatalnál kezdeményezett törvényességi felhívás
lezárásának tudomásulvétele.
A Művelődési Ház elnevezéséről már korábban is tárgyalt a testület, olyannyira,
hogy napokon belül a hivatalos névadó is
lezajlik. Formailag egy testületi határozat
kell arról, hogy Nagy László nevét viseli
majd a művelődési ház.
Egyúttal mindenkit meghívott a polgármester az augusztus 20-án és 21-én tartandó
Szabad1Napra és ünnepélyes névadóra.
Az önkormányzat idén is kifejezte csatlakozási szándékát a Bursa Hungaria Felsőokta-

tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Döntés született a Dészolg Kft. tőkeemelésével kapcsolatos döntésről. Az önkormányzat
élt elsőbbségi jogával. Ezután jóváhagyta a
Fejérvíz Zrt. előterjesztésében foglalt Gördülő Fejlesztési Tervet, a víziközmű rendszer
hosszú távú fenntartása érdekében.
Tájékoztatást kaptak a képviselők a gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetés helyzetéről,
majd következtek a bejelentések.
Az aktuális kérdések között elhangzott, hogy
augusztus 12-15. között az önkormányzat
delegációja erdélyi testvértelepülésünkre,
Korondra látogat.
Pályázati lehetőségként merül fel szabadtéri kondipark létesítése, valamint a tavalyi évben is sikerrel megpályázott ún.
„adósságkonszolidációban nem részesült
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településeknek” kiírt pályázat, ahol út- és
járdafelújításra, csapadékvíz-elvezetésre lehet pályázni. Ez utóbbira - a tavalyi keretet
is figyelembe véve - 68 millió forint erejéig
nyújthatunk be pályázatot.
Szeptember 16-22. között kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap, amelyre a tavalyihoz hasonlóan
színvonalas, tartalmas programokat szervezünk a lakosoknak.
A hivatalos ülést követően kötetlen beszélgetés keretében még számos egyéb kérdést
megtárgyaltak a képviselők. Látva a képviselők lelkesedését, bízunk a további jó
együttműködés sikerében.
Egriné Ambrus Andrea
polgármester

FRANCIA TESTVÉREINK SZABADEGYHÁZÁN
Július 5-én francia testvértelepülésünkről,
Thivernyből 18 tagú küldöttség érkezett Szabadegyházára. Mindig örülünk annak, ha
újabb vendégek csatlakoznak a csoporthoz,
az pedig különösen ígéretes, hogy nemcsak
párok, hanem kisgyerekes családok látogatnak el hozzánk. Idén 4 gyerek is színesítette a
programokat, így a szervezésben figyelembe
vettük az ő igényeiket is.
A repülőtéren néhány szabadegyházi vendéglátó fogadta a vendégeket. A repülőtérről
hazafelé jövet a tabajdi mezítlábas parkban
vehettünk „talpmasszázst”. Ebben a parkban
kialakítottak egy útvonalat, ahol 21 féle járófelületen dolgoztathatjuk meg talpizmainkat.
Egy szakaszon érdes bazalt kövek jelentenek
kihívást, másutt süppedős tőzegben hagyhatjuk ott lábunk nyomát, vagy ha kedvünk van,
bebátorkodhatunk a patakba is, érzékelhetjük itt a hűvöset vagy éppen a téglaburkolat
melegségét. És hogy nem szoktunk járni kukorica csutkán vagy fenyőtobozon? De lehet!
Próbálják ki Önök is!
Másnap a fővárosba szerveztünk kirándulást, ahol Vásárcsarnokban nézelődés és
vásárolgatás után a RiverRide városnéző
túrán vettünk részt. A közel kétórás program
keretében az „úszóbusz” először a város
nevezetes épületeit, tereit (Tudományos
Akadémia, Bazilika, Zsinagóga, Hősök
tere) mutatta meg a francia vendégeknek.
A RiverRide úszóbusz nemcsak az utasoknak nyújtott élményt, hanem a vízparton

szemlélődőknek is. A vízből tekinthettük
meg a Parlament épületét, a Citadellát, a
budai Várat is. Izgalmas és érdekes előadást
hallhattunk idegenvezetőnktől, melynek
során még mi, magyarok is sok új ismerettel
gazdagodtunk. Hazafelé meg kellett állnunk
a Velence Korzón, ahol a bátrabbak, főleg a
gyerekek hamar fürdőnadrágra vetkőztek,
és vidáman lubickoltak a tóban. Este a Velencei-tavi Vízi Sportiskola edzőpályáján
Korponai László finom vacsorával várt bennünket, és amíg a finom ételekre vártunk,
fürkésztük a távolban a tavon közeledő
sárkányhajókat.
A csütörtöki program az abaligeti cseppkőbarlang és a bikali reneszánsz élménybirtok
meglátogatása volt. Az abaligeti barlang a
Mecsek leghosszabb és egyetlen patakos
cseppkőbarlangja, a barlang és egyhektáros felszíni területe 1982 óta fokozottan
védett természeti érték. A nagy forróságban felüdülést hozó föld alatti túra után
ebédidőben érkeztünk a bikali reneszánsz
élménybirtokra.
Az egész évben látogatható Élménybirtok
Magyarország első tematikus élményparkja.
Egyedülálló módon idézi fel és kelti életre a középkori Magyarországot: mesterek,
színészek, harcedzett lovasok és íjászok,
gyakorlott madarászok közreműködésével.
Az Élménybirtok főbejáratán történő átkelés
egyfajta átszellemülés is, felkészülés a száza-

dokon átívelő időutazásra, mely a középkori
faluban veszi kezdetét. A falu a tapasztalás
örömén túl számos kézműves foglalkozást,
érdekes időtöltési lehetőséget is tartogat a
látogatók számára. Az Élménybirtok fallal
körbevett, a látogatókat négy robusztus kapun
keresztül utcáira engedő óvárosa különleges
hely, ahol valósággal megelevenedik a történelem, melynek itt tartózkodása során a vendég is részese lehet. Az autentikus épületek
között kanyargó utcák élmények sorát rejtik:
egymást érik a középkori iparosok műhelyei;
a fogadó ínycsiklandó ételekkel várja vendégeit; az Apródképző pedig a korabeli lovagi
és persze apródi életbe enged betekintést,
miközben az érdeklődő akár maga is középkori harcossá válhat egy kis időre.
Az Élménybirtok városon kívüli része a tettek mezeje. A hatalmas főtér, a lovagi küzdőtér és a lovas istálló mind olyan hely, ahol
fiatal és idősebb egyaránt rácsodálkozhat a
középkor küzdelmes, ugyanakkor rendkívül
kalandos oldalára, s ezzel együtt testközelből
ismerheti meg a korabeli katonák életének
meghatározó momentumait.
A csütörtöki vacsorát rendhagyó módon
egy szekszárdi pincészetben fogyasztottuk
el, borkóstolóval egybekötve. A foci EB esti
meccsét is itt izgulhattuk végig, és az aznapi
program kitűnő zárásaként a franciák nyertek a németek elleni mérkőzésen. Éjfél után
értünk haza, de ezt senki se bánta, miután
igen tartalmas, élménydús napon voltunk túl.
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Pénteken a Balatonhoz kirándultunk. Siófokon a belvárosi séta után áthajóztunk Balatonfüredre... Itt már a hajóállomás környéke
felcsigázta a kedélyeket, a gyerekek - és a
felnőttek is - kedvükre hűsítették magukat
a szökőkút vizével, majd egy kellemes séta
és finom ebéd után a füredi strandon pancsolhattak.

A KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Ballagás és évzáró

Az abaligeti cseppkőbarlang előtt
Szekszárdi borkóstoló

Este időben haza kellett érnünk, miután a
Cukorfalat Fesztivál leginkább várt koncertjeit nem akartuk elmulasztani. A legendás, nemzetközi hírű zenekarok által
varázsolt hangulatot gyorsan átérezték a
francia vendégek is, elmondásuk szerint
óriási élménnyel gazdagodtak. Ez a hangulat
még a szombati napot is áthatotta, hiszen
akkor is folytatódtak a rendezvények...
Az utolsó napot a vendégek a fogadó családokkal töltötték, igaz, kézzel-lábbal mutogatva, de próbáltak minél több személyes
élményt megosztani egymással, és felidézni
a legemlékezetesebb pillanatokat. Délután
meghatottan búcsúztunk el egymástól a
repülőtéren. Megígértük, hogy szokás szerint jövőre mi következünk, mi látogatunk
el Franciaországba!

Bikalon

Péntektől Jeanluc Dion Thiverny polgármestere
is csatlakozott a delegációhoz

Reméljük, hogy jövőre minél több új jelentkező is csatlakozik hozzánk!
Reneszánsz büntetések bemutatója Bikalon

A GALL KAKAS TÖRTÉNETE

A Takarékszövetkezet melletti növénykompozíció közepén lévő piramisról és az
azon elhelyezkedő gall kakasról kérdeztük
Möszmer Antalt, aki az alábbiak szerint
tájékoztatott minket:
„Amikor a takarékszövetkezet melletti növénykompozíció elkészült, eredetileg is benne
volt a tervben, hogy a futórózsa piramis tetejére a franciák nemzeti jelképállatát, a gall
kakast helyezzük el. A tervezés és a kivitelezés
kicsit elhúzódott, hiszen ez nem egy egyszerű
és kézenfekvő dolog, de sikerült megvalósítani
teljesen helyi erők bevonásával. Felkerestem
Szegi Attilát, aki szobafestő és egyben képzőművész is, ő lerajzolta a kakast egy csomagolópapírra, a csomagolópapíron lévő rajzzal
felkerestük az ÉGT Kft-t, ahol is természetesen
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nagyon készségesen és segítőkészen fogadtak
minket Lefényképezték, digitalizálták a csomagolópapíron lévő rajzot és készítettek belőle
egy számítógépes programot, majd a Kft-nél
a 4 mm-es rozsdamentes acéllemezt ráhelyezték a gépükre, ahol 40000 bar nyomású
vízsugáron milliméter pontosan vágták ki a
számítógépes program alapján. Megmutatták nekem az üzemet is, melyen ámultam és
bámultam. Nemrég még Szolgaegyháza voltunk, most ez az ÉGT Kft., ami élelmiszeripari
berendezéseket gyárt rozsdamentes acélból,
hightech technológiával rendelkezik, olyan
tiszta üzem volt, hogy a padlóról enni lehetett
volna, olyan profi csapat dolgozott ott, hogy
mindenki hang nélkül dolgozott, mindenki
tette a dolgát, és a környezete is rendkívül
rendezett volt. Természetesen amikor kivágták ezt a gall kakast, azonnal elhozták és
természetesen ismét ingyen csinálták. Majd
elvittem vissza Szegi Attilához, aki kifestette,
fölhelyeztük, az aljára kis zászlótartókat is
helyeztünk el, ahol kitűztük a magyar, az
uniós, a szabadegyházai zászlót, illetve ha
valahonnan vendég jön, akkor az ő zászlaját helyezzük el, most a francia zászló volt

Egriné Ambrus Andrea
polgármester
kint. Ha az erdélyiek jönnek, akkor az erdélyi
zászló fog kikerülni természetesen. Érdekes
módon az egész kompozíció, a növények is
geometriai formát alkotnak, van ott a gömbtől
kezdve a kúpig, hengerig, minden. Nagyon
tetszik az embereknek és a franciáknak is.
Ők előtte fényképezkedtek. Köszönjük szépen
a segítséget, a fő részét Szegi Attilának és az
ÉGT Kft-nek!”
Csicskovics Anikó és Hajdók Eszter

Még június 19-én, vasárnap délelőtt tartották a ballagást és évzárót a Kossuth Lajos
Általános Iskolában. Zsúfolásig megtelt az
iskola udvara szülőkkel, rokonokkal, ismerősökkel. A nyolcadik osztály meghatóan búcsúzott az iskolától, a tanároktól, akik nyolc
éven át terelgették őket. Sok-sok emléket
felidéztek a búcsúbeszédekben, volt köztük
olyan, ami könnyeket csalt a szemükbe, és
volt olyan is, amire még évekkel később is
mosolyogva gondoltak vissza. A ballagás
után pedig kiosztották a jutalomkönyveket,
hiszen ebben a tanévben is szorgoskodtak a
gyerekek, számtalan versenyen vettek részt,
ahonnan nagyon szép eredményekkel tértek
haza. A versenyek mellett pedig szorgalmasan tanultak, amiért szintén jutalomkönyv
járt. A megjutalmazott gyerekek neveit a
cikk végén olvashatják.
A tanévzáró után elhangzott a gyerekek által
leginkább várt mondat. Szeipné Dérfi Márta
igazgatónő lezárta a tanévet, ezzel pedig
megkezdődött a vakáció.
A ballagás nagy esemény minden család
és minden ballagó diák életében. Lezárul
egy hosszú időszak, és kezdődik valami új,
egészen más. Bátran mondhatjuk, hogy a
szülők által oly sokszor emlegetett „nagybetűs élet” vár a ballagókra. Nekik sok sikert
kívánunk a továbbiakban. A többi diáknak
pedig tartalmas, emlékezetes, de azért pihenős vakációt kívánunk.
Jutalomkönyvet pedig a következő tanulók
kaptak tanulmányi és sporteredményeikért:
1.a. osztály: Kelemen Kitti, Papp Petra, Penzer Dorka, Solya Brigitta, Szabó Anna

1.b. osztály: Dombrovszki Detti, Druhapolcsik Bálint, Mihók Krisztián, Liebháber
Bálint, Veres Vivien, Tóth Letícia
2. osztály: Beke Roland, Penzer Réka, Szarka
Vivien, Sztupa Rafael
3.a. osztály: Bogdán Luca
3.b. osztály: Bolla Bence, Böhm Benjámin,
Druhapolcsik János, Görgicze Léna, Sztupa
Dániel, Tanka Vanessza, Varga Flóra Luca
4. osztály: Tóth Karina, Szakács Bíborka
5.a. osztály: Bolla János, Ferhécz Aletta,
Bogdán Kíra Vivien, Veres Dávid
5.b. osztály: Fekete Fanni
6. osztály: Németh Szabolcs, Bozsoki Bernárd
7. osztály: Fekete Milán, Bártfai Szabolcs,
Bogdán Bálint, Sztupa Máté, Muszka-Kalló
Péter, Födelevics Adrienn, Molnár Imre
8. osztály: Gosztonyi Csenge, Kolonics Gergő, Jankovics Dóra, Czimer Dániel, Bencsik
Milán, Egri Mátyás, Ullmann Viktor, Sárdy
Tamás, Hibácska Kíra, Bártfai Eszter, Farkas Regina, Polgár Kyra, Tulkovics Vivien,
Gecseg Petra
Ökotábor
Június utolsó napjaiban, amint elkezdődött
a gyerekeknek a vakáció, máris táborozásra
invitálták őket. Itt helyben, Szabadegyházán
volt lehetőségük ökotáborban részt venni.
A tábor lényege a természet közelsége, a
környezettudatos életmód megismerése.
A gyerekek kirándultak a közeli erdőben,
megismerték minden szépségét, leveleket
gyűjtöttek, amiből aztán növénylenyomat
készült, ezen kívül pedig kézműveskedtek
is, de szigorúan újrahasznosított használati
tárgyakat készítettek.

A mai rohanó világban nagyon fontos kicsit
visszanyúlni a természethez, és főleg a gyerekekkel megismertetni annak szépségeit,
kincseit, és azt, hogy milyen okosan lehet
felhasználni azt, amit a természettől kapunk.

Zárásként pedig a Velencei tóhoz látogattak
el, ahol a finom házi étkek után hajókázáson
is részt vettek.
Hajdók Eszter
Erdélyben jártunk
Kevés olyan település van kis hazánkban,
mely ennyire szívügyének tekinti, s anyagi
lehetősége is van arra, hogy támogassa gyermekei erdélyi utazását. Évről évre megadatik
ez a lehetőség tanulóinknak, s csak rajtuk
múlik, hogy élnek-e vele. Az önkormányzat
anyagi támogatásával immár a harmadik
erdélyi tábor került megszervezésre június
21-25. között.
Mindig nagy örömmel állok neki a táborok
szervezésének, hiszen tudom, hogy felejthetetlen élményekben lesz része a gyerekeknek. Ezeknek a Korondon töltött napoknak
a másik fontos célja, hogy megismertessük
a diákokat a határon túli magyarság életével, kultúrájával, s hogy ápoljuk a két falu
közötti testvér-települési kapcsolatot. Tes�szük ezt annak reményében, hogy pár év
múlva, immár felnőttként, ők is fontosnak
fogják tartani ezt. S nem utolsósorban ez
közösségépítő tanulmányi kirándulás. A
programot igyekeztem úgy összeállítani,
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hogy a történelmi és irodalmi emlékhelyek felkeresése mellett Erdély természeti
szépségeit is megcsodálhassák a gyerekek.
Június 21-én kora reggel lelkes hatodik osztályosokkal vágtunk neki a nagy kalandnak.
A hosszú utazást többször megszakítottuk.
Így nem hagyhattuk ki Arany János szülővárosát, Nagyszalontát, ahol felkerestük a
Csonka-tornyot. Itt a költő életéről és munkásságáról néztünk meg egy kiállítást. A
Király-hágón is elkészültek a fotók, majd
rövid pihenő után indultunk tovább, hisz
Korondig még hosszú út várt ránk.

népviseletét. Ennyi „tanulás” után irány a
Szent Anna-tó! Mindenki remélte, hogy látunk medvéket. A szemfülesebbek már a tó
mellett sétálva felfedezték a medvék lábnyomait, de a buszon ülve az út menti réten végre
megpillantottunk két medvebocsot is! A nap
utolsó programjaként Nyerges-tetőn emlékeztünk a szabadságharc székely hőseire.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, s harmadik napunkon is verőfényes napsütésben
indultunk a Gyimesekbe, hogy felkeressük
az ezeréves határt. Az egykori őrházban
megnéztük a vasúttörténeti kiállítást. Nagy
szerencsénk volt, hiszen épp ott volt Ágoston
bácsi, aki a gyimesi vasútvonal történetének
kutatója s tárgyi emlékeinek gyűjtője. Ő
mutatta be nekünk gyűjteményét. Ezután
felmásztunk a Rákóczi-vár romjaihoz, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a tájra. A napi
programunkat Farkaslakán, Tamási Áron
sírjának megkoszorúzásával zártuk.

Nagyszalontán a Csonka-toronyban

Másnap a Kárpát-medence legkeletibb magyar többségű városát kerestük fel. Bízom
abban, hogy ezeknek a gyerekeknek, amikor
meghallják a dalt („Gábor Áron rézágyúja fel
van virágozva”), eszükbe fog jutni, hogy ők
jártak Gábor Áron szülővárosában, Kézdivásárhelyen. Rövid séta után a Céhtörténeti
Múzeumba mentünk, ahol megismerkedhettünk a különböző céhek történetével,
szerszámaival és tevékenységével, de Gábor Áron ágyújának másolatát is láthatták
(az egyetlen eredeti rézágyút Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban
őrzik). A legnagyobb sikere a népviseleti
gyűjteménynek volt, ahol közel 250 babán
csodálhattuk meg Erdély néprajzi tájainak

közös szurkolás!) Korondon még megvettük
az ajándékokat, emléktárgyakat, de ideje volt
elindulni, hiszen hazáig még hosszú út várt
ránk. Délre, az ünnepélyes őrségváltás idejére értünk Gyulafehérvárra. A székesegyházban megemlékeztünk Hunyadi Jánosról,
s elhelyeztük szarkofágján koszorúnkat. Az
utazás óráiban is volt még mit látnunk a
buszból, hiszen elhaladtunk Déva váránál is,
s így nem maradhatott ki Kömíves Kelemen
balladája sem. De a kirándulás ideje alatt
sok székelyföldi legendával ismerkedhettek
meg a gyerekek, melyeket a buszon olvastam nekik egy-egy mondához köthető hely
mellett elhaladva.

A borvíz nem aratott osztatlan sikert

A negyedik napon Erdély egyik legszebb tája
várt ránk. A Gyilkos-tó szépségét Orbán Balázs, a legnagyobb székely, így írta le: „Nagyszerűbb tüneményt talán igen, de szebbet,
vonzóbbat bizonnyal nem rejtenek a havasok
keblökben”. Ebéd után a Békás-szoros felé
vettük az irányt. A szoros monumentális
sziklaképződményei között sétálva a gyerekek láthatták, hogy mire képes a természet
ereje, s milyen csodákat tud létrehozni. A
sziklákból meseszép vízesések törtek elő,
s a patak robajától időnként alig hallottuk
egymás szavát.

Ennyi élmény után gyorsan elérkezett a
hazaindulás napja. Reggel elköszöntünk
Lajos bácsitól és Magdi nénitől, akiknél ismét nagyon jól éreztük magunkat. (Külön
köszönet a magyar-portugál meccs idejére
az udvarra kitett tévéért. Nagyon jó volt a

zett gyerekeket. Idén iskolánk hét tanulója
tölthetett el Thivernyben egy felejthetetlen
hetet.
Francia vendéglátóink gazdag programot
állítottak össze nekünk, hogy minél több
élményben legyen részünk a Franciaországban töltött napokban, de már maga az
utazás is élmény volt, hisz diákjaink még
nem ültek repülőgépen. Párizsban ottani
kísérőink, Rita és Karin várt minket a reptéren, s kezdődhetett a nagy kaland, melyet
már rég vártunk.

Úton hazafelé

Hát így telt el az idei táborunk, s hiszem,
hogy e pár napban gyermekeink többet tanultak, mintha csak az iskolapadban ülve
hallottak volna ezekről a helyekről. Külön
öröm, hogy az önkormányzat támogatásának köszönhetően hátrányos helyzetű tanulóink is részesei lehettek az utazásnak.
Szeptembertől már a következő évfolyam
kirándulásának előkészítése kezdődik, hiszen ígéret van arra, hogy e hasznos és szép
hagyomány folytatódni fog településünkön.
Köszönjük mind a szülőknek, mind az önkormányzatnak az anyagi hozzájárulást!
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes
Utazás Thivernybe
Tavaly nyáron Szabadegyháza látta vendégül a francia testvértelepülésünkről érke-

Ennyi élmény után kicsit nyugisabb nap következett. A vasárnapot Thivernyben töltöttük. Először egy gazdaságban jártunk, majd
részt vettünk a településen rendezett petang
versenyen. Mindenki kapott ajándékba egy
petang készletett, majd rövid játékszabály-ismertetés, aztán kezdődhetett a játék. Nem
voltunk túl profik, de nagyon élveztük. A
napot egy jó hangulatú grillezés zárta.

Ennyi kaland, élmény, barátság után elbúcsúztunk vendéglátóinktól és a francia gyerekektől, hisz elérkezett a hazautazás napja.
Sok szép emlékkel gazdagodva ültünk fel a
repülőre. S hogy a gyerekeknek mi volt a
legnagyobb élmény?

Francia és magyar táborozó gyerekek

Találkozás a francia barátokkal egy év után
Az elmaradhatatlan csoportkép Lajos bácsiékkal

Közös szurkolás a magyaroknak

Nyerges-tető

Szabad 1 Lap
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Az első napokban az időjárás nem volt túl
kegyes hozzánk, de ez nem vette el semmitől a kedvünket, így a vidámparktól sem.
A közös játék felelevenítette a tavaly kötött
barátságokat a gyerekek között, s bár voltak
nyelvi akadályok, de ez nem nagyon zavarta
a közös mókázást. Igaz volt ez a másnapi
programon is, mikor együtt bowlingoztunk. Délután felkerestük a közelben levő
Gyöngyház Múzeumot, majd ellátogattunk a
megyeszékhelyre. Beauvaisban megnéztük a
katedrálist és sétáltunk a belvárosban. Szombaton régi vágyunk teljesült, hisz Párizsban
tölthettük a napot. Hosszas sorbaállás után
jutottunk fel az Eiffel toronyba. Csodaszép
kilátás várt ránk, s mi próbáltuk beazonosítani felülről Párizs néhány nevezetességét. Emlékezetes marad a sétahajózás is a
Szajnán. Nem győztük kapkodni a fejünket,
hiszen lépten-nyomon ránk köszöntek olyan
híres épületek, melyeket eddig csak képekről,
esetleg a történelemkönyvünkből ismertünk.

Az Eiffel toronynál

Másnap Chantilyban jártunk, ahol a kastélyt
és annak parkját néztük meg. Utolsó napunkon az óceánnál jártunk. Nagy élmény volt a
halpiac, ahol rácsodálkoztunk a számunkra
sokszor ismeretlen tengeri herkentyűkre.
Kedvünk azért nem jött meg hozzájuk, hisz az
ebédnél csak egy gyerek merte megkóstolni
a kagylót. A többiek már nem voltak ennyire bevállalósak, bár pár nappal előtte még
mindenki megkóstolta a polipot. Az óceán
nagyon hideg volt, de semmiképp se hagytuk
volna ki, hogy megmártózzunk benne. Külön
élmény volt, hogy láthattuk az apályt.

„A franciaországi utazás legemlékezetesebb
pillanata számomra a párizsi látogatás volt.
Nagyon tetszett a város, és gyönyörű volt
a kilátás az Eiffel toronyból. Aminek még
nagyon örültem, hogy eljuthattam az óceán partjára. Szerencsére nagyon jó idő volt,
ezért fürödni is tudtunk. Nagyon köszönöm,
hogy részt vehettem ezen az utazáson, örök
emlék marad!”
(Gecseg Petra)
„A július 13-án kezdődő francia táborban
már a repülés is csodálatos volt, de nekem a
bowling és a tengerpart tetszett. A többi is
nagyon jó volt, köszönjük szépen!!!”
(Bogdán Bálint)
Reméljük, hogy a jövőben is folytatódik ez a
program, s mind a francia, mind a magyar
gyerekeknek lesz még része ilyen táborokban. Köszönjük mind Thiverny, mind Szabadegyháza önkormányzatának, hogy nem
kis anyagi áldozatot vállalva lehetővé tette
gyerekeinknek ezt az utazást.
Pálfyné Miklós Andrea
igazgatóhelyettes

Pihenés az óceánnál

"KISJUBILÁLT" A CUKORFALAT FESZTIVÁL
Immár ötödik alkalommal, július 8-án és
9-én megrendezésre került a mindenki által
nagyon várt Cukorfalat fesztivál. Péntek este
a polgármester asszony megnyitójával kezdődött a rendezvény, majd ezt követte a Piramis
zenekar koncertje. Már ekkor is érezni lehetett, hogy egyre csak nő a tömeg a Művelődési
Ház melletti téren, de este kilenc órakor aztán
minden eddiginél több ember gyűlt össze
a település központjában. Ameddig a szem

ellátott, csak a bulizni, kikapcsolódni vágyó
tömeget lehetett látni. Ekkor kezdődött az
EDDA művek koncert. Leírhatatlanul jó volt
a hangulat, még így visszagondolva is libabőrös az ember... :) Közel két órán át tartott a
fergeteges buli. Bulizott itt minden korosztály,
egymást követték az ismert, klasszikus EDDA
slágerek, amelyek mindenkiben felidéztek
néhány kedves vagy megható emléket.
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II. SZEIP ISTVÁN EMLÉKTORNA

is készült interjú a két nap alatt. Az interjúk
közben felidézhettük az elmúlt évek Cukorfalat fesztiváljait és ezek hangulatát, ha
megengednek egy személyes megjegyzést,
ez nagyon jó élmény volt, és az én hangulatomat meg is alapozta a fesztiválhoz.

A koncert után pedig a továbbra is lelkes
közönségnek Dévényi Tibi bácsi szolgáltatta a zenét a további bulizáshoz. A híres
lemezlovas a ‚80-as, ‚90-es évek legnagyobb
slágereit hozta el nekünk péntek estére, így
ekkor is minden korosztály megtalálta a
kedvére való zenét. Ezt folytatta a késői
órákban DJ Takács, aki az éjszakai disco
lemezlovasa volt.
Másnap, szombat reggel már tíz órától várták
a lelkes, korán ébredőket a Művelődési Ház
udvarán. Elsősorban a gyerekeknek készültek
programokkal a szervezők. Volt falmászás,
ugrálóvár, állatsimogató, és megismerkedhettek a kovácsolás mesterségével is. Az
épületben karikatúra készülhetett bárkiről,
aki vállalta, hogy modellt ül Dluhopolszky
Lászlónak. Ezen kívül a gyerekeket arcfestés
és kézműveskedés várta. A Művelődési Ház
udvarán az egyik sátor alatt, a női egészségmegőrző program keretén belül a Pinkfinity
egyesület tagjai várták az érdeklődőket, akik
a mellrák megelőzésének fontosságára hívták
fel a figyelmet, emellett arra világítottak rá,
hogy merjünk a problémákról beszélni. A
figyelemfelhívó akció keretén belül szombat délután 100 rózsaszín lufit engedtek a
magasba a fesztivál résztvevőivel közösen.
Közben a Vörösmarty rádió munkatársai
innen, Szabadegyházáról ébresztették a
hallgatókat, két napon át innen sugározták
a műsort egy üvegstúdióból. Több emberrel

melyhez a sportkör is hozzájárult,
hiszen ők igazolták a köz érdekében elvégzett több évtizedes
feladatokat.

Kora délutánig várták a véradókat az óvodában, idén is sokan érkeztek a nagy meleg
ellenére is, végül 43 ember adhatott vért,
ebből 6 fő irányított véradó volt.
Nagyjából szombat déltől indultak a további
programok. A korábbi évekhez hasonlóan idén is a helyi fellépőkkel kezdődött a
hivatalos program. A hőség ellenére már
ekkor sokan kijöttek a faluközpontba, és
lelkesen fogadták a műsorokat. Kezdésként
a Vadonnőtt Gyöngyvirág Dalkörből a Benedek házaspár produkcióját láthattuk, majd
őket követték a néptáncosok, a Szivárvány
színjátszó kör, a hastáncos csoportok, és
végül a B-cool dance team több csapata is.
Kora délután a Holló együttes foglalta el a
színpadot, akik meghódították a gyerekek
szívét, sőt nemcsak a gyerekekét, hanem azt
hiszem, a felnőttekét is. Őket követte az Irigy
Hónaljmirigy együttes négy tagja, akik már
meg is alapozták az esti hangulatot, mindenkinek mosolyt csaltak az arcára. Ezek után
egy kis tánc következett, a 4 for dance lépett
színpadra, mely produkció alatt mindenkinek
tátva maradt a szája a táncosok láttán.

Szabad 1 Lap

Kora este pedig ismét a zene volt a főszerepben. A Kelemen Kabátban zenekar nyitotta
az estét és ezen a napon ismét feltűnően
nőtt a tömeg a téren, ami csak fokozódott a
későbbiekben. Nem kell róluk többet mondani, a Bikini lépett színpadra, szintén egy
két órás koncerttel. A hangulat ezen az estén
is maximálisan jó volt.
Azt hiszem bátran állíthatjuk, hogy méltó
módon zártuk a fesztivált a szombat esti
bállal és a Viking zenekarral, akik a legjobb zenéket biztosították a táncos kedvű
tömegnek. Ők minden évben visszatérő
vendégeink, a közönség pedig évről évre
nagyon lelkesen fogadja őket.
Reméljük, hogy a következő években is hasonlóan jó hangulatú Cukorfalat fesztivált
sikerül szervezni az itt lakó embereknek,
hiszen egy ilyen rendezvény nagyon jól ös�szehozza az embereket, és ilyenkor egy kicsit
mindenki kikapcsolódik, bulizik és átadja
magát az igazi nyári, fesztivál-hangulatnak.
A szervezőknek köszönjük a munkájukat, a
közönségnek pedig a részvételt a két napon
át, reméljük mindenki megtalálta a magának
megfelelő programot.
Jövőre folytatjuk. :)
Hajdók Eszter

Eredetileg július 16-17-én tartották volna a II. Szeip István emléktornát, de sajnos ez az időpont
meghiúsult a zord időjárás miatt.
Az egész napos szombati eső és
hűvös vasárnap miatt hétköznapokon játszották le a mérkőzéseket. Az elsőt három nappal
később, kedden tartották, amikor is Szabadegyháza mérkőzött
meg Seregélyessel. Az este rövid
megnyitóval kezdődött, ahol Sági
Gábor köszöntötte a jelenlévőket
és kicsit felelevenítette Szeip István munkásságát a jelenlévőknek.
Szeip István 1945. július 14-én
született, így a torna is ezért került
volna azon a hétvégén megrendezésre. Pista bácsi 10 évesen már
játszott az akkori úttörő válogatottban, majd az első mérkőzését
éppen Seregélyes ellen játszotta.
15 éves volt, amikor az ifit ki-

hagyva, egyből a nagycsapatba
került. 55 évig volt valamilyen
formában a sportkör tevőleges
embere. Volt mikor sportolóként,
volt mikor edzőként, illetve sokáig, 1989-től a vezetőség tagjaként
elnökhelyettes volt egészen a haláláig. Az ő életében a család előtt,
első helyen állt a futball. Nagy
rajongással segítette mindig az
utánpótlás csapatokat, szívügyének tekintette a Bozsik tornákat,
illetve az azt megelőző ifjúsági
tornákat. Szeip István a megyei
labdarúgásnak is egyik aktív tagja
volt, amiért megkapta a Magyar
Labdarúgásért Bronz fokozatot,
amelyet annak idején Grosiccsal
és Buzánszkyval együtt vehetett
át. Számára ez mindvégig örök
élmény maradt. Ugyanígy a Köz
Szolgálatáért Bronz fokozatot is
megkapta állami kitüntetésként,

Este hét órakor végül pályára
álltak a játékosok és magabiztos
mérkőzés után Szabadegyháza öt
góllal felállította a végeredményt,
mely tehát: Kinizsi SC Szabadegyháza - Seregélyes 5-0 lett.
Másnap, 20-án Sárosd és Pusztaszabolcs küzdött pályánkon, végül
erős sárosdi játékkal és sok góllal
Sárosd nyerte a meccset 9-0-ra.
A döntőket július utolsó keddjére és csütörtökjére tervezték.
Kedden, még a mérkőzést közvetlenül megelőző, szakadó
eső ellenére is megtartották
a játékot, melyen Seregélyes
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és Pusztaszabolcs küzdhetett
meg egymással. A zord időjárási körülmények miatt végül
a „vizifocit” Seregélyes nyerte.
Ebben az évben nagyon nem
kedvezett a szerencse a tornának,
hiszen az utolsó mérkőzést az
utolsó pillanatban újra el kellett
halasztani. Végül augusztus 2-án,
már gyönyörű időben játszottak
a fiúk a győzelemért. Kezdetben
1-0-ra vezettünk, majd Sárosd
egyenlített, és szépített is. Végül
2-5-re kikaptunk, ezzel pedig a
képzeletbeli dobogó második
fokára állhatott a Kinizsi.
Gratulálunk a csapatoknak, és
köszönet a kitartásért, az alkalmazkodásért! Reméljük, jövőre
már visszaáll a rend és megtarthatják a rendezvényt az eredeti
időpontban, azaz július közepén.
Csicskovics Anikó

II. FOCITÁBOR
Június utolsó napjától július 3-ig focitábort
tartottak a sportöltöző körül a labdarúgást kedvelő gyerekeknek. Az első napon
felállították a sátrakat, majd a megnyitó
következett, ahol Horváth Ferenc az U11
edzője és a BOZSIK program összefogója
köszöntötte a több, mint 40 fős gyereksereget, valamint szüleiket. Köszönetet mondott
továbbá az U7, U9, valamint az U13 edzőinek Szaniszló Mihálynak és Bolla Jánosnak,
a kapusedzőknek Gódány Zoltánnak és ifj.
Gódány Zoltánnak, a szakosztályi elnöknek
Szaniszló Gábornak, a sportkör elnökének
Sági Gábornak, valamint az edzők családjainak és természetesen Pinke Ildikónak, aki
szó szerint „KULCSembere” focistáinknak.
Feri bácsi és Sági Gabi bácsi is hangsúlyozta, az önkormányzat támogatása nélkül
nem tartana itt a sportkör, hiszen a meg-

nyitó helyszínéül szolgáló fedett kiülő is
csak a támogatásokból tudott elkészülni,
egyébként éppen a tábor kezdetére. Ezek
után Egriné Ambrus Andrea polgármester is elmondta, fontosnak tartja a mozgás

bármely formájának támogatását, hiszen
a sport nem hagyja elkallódni a gyereket,
megtanít a csapatszellemre és természetesen nem utolsó szempont egészségügyi
jótékony hatása sem. Mindezek tükrében
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biztosította a jelenlévőket, hogy amennyiben
a választásokon kedvező eredmény születik,
az önkormányzat a jövőben sem feledkezik
meg sem a labdarúgó, sem a természetjáró,
sem pedig a tenisz szakosztályról. Azóta már
tudjuk, hogy ezt valóban ígéretnek vehették
a vezetők, hiszen újra Andrea lett a falu első
embere. Az este jó hangulatú főzéssel és a
labdarúgó EB soron következő mérkőzésének nézésével, azaz szurkolással telt.
A második napon délelőtti edzés és szabadidős program után délután Pusztaszabolcs
volt az ellenfél, velük játszottak egy-egy
mérkőzést a gyerekek. A legnagyobbak már
villanyfénynél rúgták a bőrt és küzdöttek az
utolsó pillanatig az erős csapat ellen, majd
közösen elfogyasztották a vacsorát.
A következő napon Dvéri Zsolt és Bozai
Attila látogatott el a táborba, akik közül
előbbi válaszolt a gyerekek véget nem érő

Szabad 1 Lap

kérdéseire, utóbbi pedig edzést tartott nekik.
Ezen kívül várt még a résztvevőkre családi
vetélkedő, az utolsó napon pedig egy igazán mozgalmas és vidám napot töltöttek el
Tatabányán, ahol strandolás várta a lelkes
és fáradhatatlan csapatot.
Mindezekről természetesen a Szabad1 Tvben is beszámoltunk. Ha lemaradt volna
róla, megnézheti interneten a www.indavideo.hu oldalon, ha a keresőbe beírja,
Szabad1 Tv.
Összességében azt lehet mondani, hogy
mind a gyerekek, mind pedig a felnőttek
jóérzéssel mentek haza vasárnap, hisz egy jó
közösség van kialakulóban. Mindenki várja
már a III. Focitábort, és hogy azután már
ne legyen megállás, legyen ez egy „kötelező”
hagyomány! :)
Csicskovics Anikó

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot
hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 232. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, figyelemmel a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási
szünetről, valamint a távmunka-végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13 § - 15 §-ea
tekintettel, Szabadegyháza Község Képviselő-testületének 9/2016 (VIII.01.) számú rendelete alapján a
Szabadegyházai Polgármesteri Hivatal vezetője a nyári szabadságolások kiadásának ideje alatt

2016. augusztus 15-től augusztus 26-ig
nyári igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet ideje alatt:
Minden Hétfőn és Szerdán 09.00-15.00-ig, valamint
Minden Pénteken 09.00-12.00-ig
a Hivatalban ügyintézési ügyelet elérhető

A TÖBBI NAPOKON A HIVATAL ZÁRVA TART.
Az igazgatási szünet ideje alatt anyakönyvi ügyelet minden nap
az alábbi telefonszámokon érhető el:
Rádi Éva Ella: 06/30/788-81-53, illetve Tóth Nikoletta: 06/30/638-42-48

Megértésüket köszönjük!
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Forduljon az

ügyfélszolgálatához, ha
életkora,
egészségi állapota,
vallási- vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,

neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez való tartozása,
fogyatékossága,

anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
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
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943 2016.08.03. szerda 11:30-15:30
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619 (bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)
2016.08.10. szerda 11:30-15:30 ; 2016.08.17. szerda 11:30-15:30 ; 2016.08.24. szerda 11:30-15:30
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. fszt. tel: +36 25/544-118 2016.08.31. 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

FIGYELEM!

Társaságunk Pusztaszabolcs - Rétszilas
közötti vasútvonalon nagygépes
vágányszabályozási munkát végez

2016.08.22. 21:20
és 2016.08.23. 06:30

óra közötti időszakban, a vasúti közlekedés
teljes kizárása mellett.
A munka során a közúti-vasúti útátjárók
előre gyártott elemeinek kiemelésére, a
gépi szabályozást követően pedig az elemek
visszaépítésére kerül sor.

A megjelölt időszakban hozzávetőlegesen
60 perc időtartamra a közúti-vasúti átjárót
teljes szélességében lezárjuk.
Az útlezárás alatt a megkülönböztetett
jelzést használó járművek áthaladását
ideiglenes átjáró burkolat behelyezésével
biztosítjuk. A korlátozás előírások szerinti
kitáblázásról gondoskodunk.
A nagygépes vágányszabályozással
érintett közúti-vasúti átjárók:
Szabadegyháza állomás 571/572 szelvény (dűlőút)
Szabadegyháza 578/579 szelvény (dűlőút)

Szabad 1 Lap

Szabad 1 Lap

KÖSZÖNTJÜK SZABADEGYHÁZA IFJÚ POLGÁRAIT!

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI
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Paksi Gerda

2016.06.04. Fő u. 27.

Gódány Zoé Alíz

2016.06.28. István u. 59/B

Csanádi Hunor
2016.07.10. Fő u. 98.

Erdélyi Vajk

2016.07.25. Madách u. 11.

ÚJABB SIKER A VADON NŐTT
GYÖNGYVIRÁG DALKÖR ÉLETÉBEN
A szabadegyházai Vadon Nőtt Gyöngyvirág
Dalkör benevezett a VI. Országos Nyugdíjas KI-MIT-TUD vetélkedőre. A megyei
elődöntő Székesfehérváron március hónapban zajlott. Ezen sikeresen túljutva a középdöntőben április hónapban, Harkányban a

megmérettessék tudásukat.
Az eseményre nagy izgalommal és lelkesedéssel, időt és fáradságot nem sajnálva
készültek a tagok, aminek meg is lett az
eredménye, dalkörünket KIEMELT ARANY
minősítéssel jutalmazta a szakmai zsűri.
Az eltelt 6-7 év kitartó, lelkes, szorgalmas
munkája meghozta gyümölcsét. A kis csapat meghatódva, mámoros hangulatban
tért haza.
A minősítés, szakemberek értékelése további
lendületet adott a tagoknak, új tervekkel
folytatják a hagyományőrzést.

max. 50 pontból 48 ponttal értékelték az
előadott népdal csokrot. Ez lehetővé tette,
hogy szintén Harkányban, a döntőben is

„A magyar zenét nem mi találtuk ki. Meg
van az már ezer éve. Mi csak ápolni, őrizni
akarjuk a régi kincset, és ha olykor megadatik
nekünk, gyarapítani.”

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

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

„A magyar népdal nem pusztán a falusi élet
visszhangja, hanem az egész magyar lélek
tükre.” /Kodály Zoltán gondolatai nemzeti
kincsünkről, a magyar népdalról./
Köszönet a Polgármester Asszony támogatásáért!
Zétényi Margit
dalkörvezető

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

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

ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
2016. augusztus 20-21.
Dr. Csele István
Sárosd Sport utca 30.
06 30/993-94-04
2016. augusztus 27-28.
Dr. Földi József
Cece, Köztársaság u. 30/A
06 20/355-72-13

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

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

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

impresszum

Szabad 1 Lap
SZABADEGYHÁZA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
Alapító:
Szabadegyháza Község Önkormányzata

Szerkesztő: Csicskovics Anikó

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
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2432. Szabadegyháza, Szabadság tér 1.
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ISSN 20626444

Élelmiszerlánc Felügyeleti ügyelet a
06-30-9563-168
számú telefonon érhető el.

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

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

Kiadó:
Polgármesteri Hivatal Szabadegyháza
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Készült:
AlphaPress Nyomda
és Kreatív Grafikai Stúdió
Székesfehérvár, Homoksor 7.
www.alphapress.hu

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

2016.
augusztus
12:00
13:00
13:30
14:15
15:15

Jó ebédhez szól a nóta Dömsödi Farkas Bálinttal
Löfan Mazsorett csoport bemutatója
Aba Város Fúvószenekar
Kempo bemutató
N’JOY Sport és Rúdtánc Stúdió bemutatója

16:00

Groovehouse

18:00

Kutyakölykök

17:00

Matyi és a
Hegedűs

20:00

Sub Bass Monster
élő koncert
Retro disco

22:00

Kiegész ítő p r o g ra mo K :
• 12:00-16:00 Ugráló vár • Arcfestés, kézművesedés • Andi bohóc
A programváltozás jogát fenntartjuk!

2016. augusztus 21. Névadó Ünnepség
Szabadegyháza, Művelődési Ház

14:00 órától

Beszédet mond:

Közreműködik:

Egriné Ambrus Andrea polgármester asszony

Vadon Nőtt Gyöngyvirág Dalkör

Szeipné Dérfi Márta a Kossuth Lajos Ált. Isk.
igazgatója

Révész Dominik
Élő Ősz Nyugdíjas Klub és
Ködmön Citerazenekar

Silye Sándor (volt társ és barát)
Varga László

Nagylóki Népdalkör és Boglya
Citerazenekar

Dr. Gerzanics Magdolna népzenekutató, újságíró, a
Vass Lajos Szövetség szakmai vezetője

Nagylóki "Baka" Dalkör

Az intézményt új nevén átadja Horváthné Bakos
Ilona a Vass Lajos Szövetség alelnöke

Bozainé Szeip Krisztina
Gerlice Citerazenekar

16:15

Los Andinos Együttes

Cápo Együttes

19:00

Csík Zenekar

Nagy Imola

21:00 órától tűzijáték, vízjáték, lángshow

