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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2018. április 28án 10,00 órai kezdettel, az Előszállási Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
megtartott ünnepi üléséről.
Jelen vannak:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Farkas Imre polgármester,
Farkas András,
Jákli Ferencné,
Magyari Ferenc alpolgármester,
Stadler Gábor,
Szloboda János Árpád,
Tábiné Nyúl Gabriella képviselők

Tanácskozási joggal:
1) Győriné Tar Edit aljegyző
Meghívottak:
1) Varga Gábor Országgyűlési Képviselő,
2) Bérczi László Bernát a Zirci Apátság Kormányzóperjele,
3) Rauf Norbert Daruszentmiklós Község Polgármestere,
4) Müller Miklós Nagykarácsony Község Polgármestere,
5) Joó István Előszállás Nagyközség volt polgármestere,
6) Szoboszlainé Huszár Anna Előszállás Nagyközség volt polgármestere,
7) Vaskó Ilona Előszállás Nagyközség volt polgármestere,
8) Gajdó András díszpolgár,
9) Horváth József díszpolgár,
10) Semmelweis Ferenc díszpolgár,
11) Szuszits Béla Tivadarné díszpolgár
I. Napirend előtt
Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen
köszönöm, hogy eljöttek. Név szerint szeretnék mindenkit bemutatni: elsőként Varga Gábor
országgyűlési képviselőt, aki megtisztelte rendezvényünket, választási eredményéhez egyúttal
szeretnék gratulálni. Bemutatom Bérczi László Bernát Kormányzóperjelt, akit azért szerettem
volna meghívni, mert a település független vezetése megalakulásának nagy előmozdítója volt a
Zirci Apátság, ezért úgy gondoltam, nélkülük ilyen ünnepséget nem lehet megtartani.
Köszöntöm a két szomszéd település polgármesterét, hiszen annak idején egy település voltunk,
Müller Miklóst, Nagykarácsony Község Polgármesterét, valamint Rauf Norbertet,
Daruszentmiklós Község Polgármesterét. Számomra külön öröm, hogy elfogadta
meghívásunkat három elődöm, nekem ez nagy megtiszteltetés, Vaskó Ilona, Szoboszlainé
Huszár Anna és Joó István polgármester. A mai ünnepi ülésen meghívott vendégeink is vannak,
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Előszállás nagyközség díszpolgárai, őket is sok szeretettel köszöntöm, jelenlétükkel emelik az
ünnepség fényét. Köszöntöm továbbá a képviselőtestület tagjait, aljegyző asszonyt.
Megállapítom, hogy az ünnepi képviselőtestületi ülés a képviselők 7 fős, teljes létszámú
jelenlétével határozatképes, az ünnepi ülést megnyitom. Javaslatot teszek az ülésről készülő
jegyzőkönyv hitelesítőire Szloboda János Árpád és Farkas András képviselők személyében.
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
90/2018.(IV.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
jegyzőkönyv hitelesítők kijelöléséről
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a mai ünnepi képviselőtestületi
ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. § (7) bekezdése alapján Szloboda János Árpád és
Farkas András képviselőket jelöli ki.
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 28.
Farkas Imre polgármester: a mai ünnepi ülésnek egyetlen napirendi pontja van, 1928. április
28-án, 90 évvel ezelőtt Előszállás nagyközség független vezetésének első ülése történt meg,
erre emlékeznénk most. Javasolom a képviselőtestületnek a meghívóban feltüntetett egyetlen
napirendi pont elfogadását. Kérdésem, ki az, aki elfogadja a napirendet?
A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő
határozatot hozta:
91/2018.(IV.28.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi
Határozat
a napirend elfogadásáról
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési
Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. §-a alapján a polgármester által
előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja:
NAPIREND
1. Megemlékezés Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 90 éves megalapításáról
Előadó: Farkas Imre polgármester
Felelős: Farkas Imre polgármester
Határidő: 2018. április 28.
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II. Napirend tárgyalása
1. Megemlékezés Előszállás Nagyközség Önkormányzatának 90 éves megalapításáról
(Az előterjesztés írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Farkas Imre polgármester: rövid tájékoztatást szeretnék adni arról, hogyan is alakult meg annak
idején, hogyan is történt, hogy Előszállás nagyközségnek független vezetése van. Hangsúlyozni
szeretném, hogy nem a település lett 90 éves, hanem a vezetése alakult meg, az első független
képviselőtestület 90 éve.
Amikor a múltban kutattunk, három fontos nevet említenék meg: az első név, akit említenék,
Gergelyi Béla bácsi, aki tanító volt, ő készített egy feljegyzést. De egy kicsit messzebbről
szeretnék közelíteni a konkrét dolgokhoz. Ő is készített 1967-ben feljegyzést, ő jobbára az itt
élő emberekről, az élővilágról írt. Arról nála nem találunk feljegyzést, hogy az első ülés hogyan
és mikor történt meg. Viszont nagyon hasznos a később megjelenő könyv szempontjából.
Ami már igazán használható, az 1981-ben jelent meg, Fejér Megyei Történeti Évkönyv 15.
néven, ezt Farkas Gábor készítette, ez egy történeti leírás Előszállásról. Azért vettem őt
másodiknak, mert a tényleges, amit elkészített Hagyó-Kovács Gyula leíratából készítette az
összegzését. Néhány mondatot szeretnék ebből felolvasni: „A község 1928. április 13-án
szervezési szabályrendeletet kapott. Az épületet, amiben a község megalakult, az apátság
építtette, 39.656 pengőért adta át az épületet, ennek a jelenlegi épületnek az első részét, nem
teljesen a mai formájában. A képviselőtestület létszámát a szervezési szabályrendelet 24 főben
állapította meg, ebből 12 virilis jogon, 12 pedig községi választás során került be a testületbe.
Az első képviselőtestületi ülést 1928. április 28-án tartották, a közgyűlésen Horváth György
községi bíró elnökölt, a községi ügyek referense pedig Witz Andor jegyző volt.” Ő HagyóKovács Gyula visszaemlékezéseire alapozta tanulmányát. Most azt is megszereztük. Ebből
néhány sort szeretnék kiemelni: „1927 őszén az előszállási gazdakör indítványozta a
törvényhatósági közgyűlésnek, hogy Előszálláspuszta, Róbertvölgy, Nagy-és Kiskarácsony,
Ménesmajor, továbbá a szőlőhegyek „Előszállás” néven közigazgatásilag egyesüljenek. A
belügyminiszter az új község létesítéséhez az engedélyt 1928. január 1-jei hatállyal megadta.
Az új község területe 15.070 kataszteri hold, lakosainak száma pedig 3681 fő volt, ami a
jelenlegi 3 település lélekszáma. Ő leírja, hogy „1928. évvel kapcsolatban meg kell említenem,
hogy ebben az évben vált el Hercegfalva, Nagykarácsonyszállás, Daruszőlőhegy, ezzel alakult
meg Előszállás nagyközség. A lakosságszám 4000 fő körül mozgott. Az uradalom a
községházát 1928 tavaszán készen átadta.” Az első testületi ülést 1928. április 28-án tartották
meg, amelyen Werner Adolf apát urat nagy lelkesedéssel megválasztották Előszállás község
első díszpolgárnak. Ezt is tudjuk.
Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete tegnapelőtti ülésén úgy döntött,
hogy ebben a díszpolgár címben Werner Adolfot posztumusz megerősíti. Leírja Hagyó-Kovács
Gyula, hogy nagy szerepe volt az akkori főapátnak abban, hogy ez a függetlenség megtörtént,
ezért úgy döntött a képviselőtestület, hogy Werner Adolf részére posztumusz díszpolgári címet
adományoz. Ezt a díszpolgári címet most szeretném átadni Bérczi László Bernát
Kormányzóperjel úrnak.
Bérczi László Bernát Kormányzóperjel: köszönöm szépen az apátság nevében. Előszállás
valóban a zirci apátsághoz olyan szervesen hozzá tartozott, hogy nemcsak magának az
apátságnak volt mintegy háttere, hanem az összes gimnázium, összes oktatási intézmény, ami
az országban működött, az apátság itteni bevételeiből tudta azt a magas szintű oktatást
biztosítani, amivel Budapesten, Pécsett, Egerben, Székesfehérváron működtek a gimnáziumok.
Mindig szeretettel gondolunk Előszállásra. Szívfájdalom, hogy az épület nem tudott dísze lenni
a községnek, de reméljük, hogy ebben tudunk segíteni.
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Farkas Imre polgármester: amikor polgármester lettem, úgy döntöttünk, hogy nekilátunk
„Előszállás története” könyv megírásának, elmentünk a Fejér Megyei Levéltárba, ez történt
2011. február 7-én. Szerettük volna az első képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvét kikérni, hogy
a megalakulás körülményeiről tájékozódjunk. Akkor kaptunk jegyzőkönyveket, de a legelső
jegyzőkönyv, ami akkor fellelhető volt a levéltárban, 1933-as volt. 1928-as ülések
jegyzőkönyveiből a levéltárban nincs fellelhető irat. Lehetséges, hogy Zircen ilyen
jegyzőkönyv fellelhető, ezt nem tudom. Sajnos akkor sokkal előbbre nem jutottunk, de úgy
voltunk vele, hogy abból, ami a levéltárban megtalálható volt, ottani feljegyzésekből kezdtük
el írni a település történetét.
Hétfői napon elmentem a Fejér Megyei Levéltárba, hogy megnézzem, hátha változott valami
ez ügyben. Ekkor valami véletlen folytán újabb iratok is előkerültek. Első volt az a miniszteri
levél, amelyben közölték, hogy Előszállás nagyközség megalakulhat, a belügyminiszter akkor
Czitróczki Béla volt, megadta az engedélyt erre 1927. december 12-ével. Ez szó szerint úgy
szól: „A vármegye törvényhatósági bizottsága folyó évi október 3-án tartott közgyűlésén
14.160/1927. sz. alatt hozott határozatával felterjesztést intézett hozzám az iránt, hogy
Hercegfalva község határához tartozó Előszállás, Róbertvölgy, Nagykarácsony, Kiskarácsony
és Ménesmajorpuszták, valamint Előszállás, Daru-és Nagykarácsony szőlőhegyeknek községgé
alakulását engedélyezzem.” Ezt követően leírja, hogy ezt engedélyezte. „A község jellege
nagyközség legyen, ideiglenes neve Előszállás. Végleges nevét az 1886:IV.t.c.2§-a alapján a
község és a törvényhatóság meghallgatása után fogom megállapítani. Felhívom a Vármegye
Közönségét, hogy az új község megalakulása érdekében szükséges intézkedéseket már a
legközelebbi törvényhatósági bizottsági közgyűlésen tegye meg: nevezetesen intézkedjék az új
község járási beosztása, továbbá a községi képviselőtestület létszámának az 1886:XXII.t.c.32.
§-a értelmében való megállapítása iránt.” Ez meg is történt 1927. december 12-én. Ezt mi annak
idejében nem láttuk. 1928. február 6-án megtörtént a vármegyében a döntéshozatal. Leírták,
hogyan is kell, hogy kinézzen a testület, a 12 legtöbb adót fizető polgár kell, hogy benne legyen
és 12 választott képviselő tagja kell, hogy legyen. Az elöljárói tisztségeket ideiglenesen 1
bíróban, 1 jegyzőben, 1 törvénybíróban, 1 pénztárnokban, 1 közgyámban és 6 tanácsbeli
esküdtben szervezte meg és erről döntést hozott, hogy ennek meg kell lennie. Ez 1928. február
6-án történt.
Egy másik leirat is megtalálható a levéltárban, hogy kik és milyen emberek éltek itt, Varga
Gábor képviselő úrnak szeretném ezt megmutatni, „Cece-Előszállás”, tehát van némi közünk
egymáshoz.
Viszont volt egy sokkal érdekesebb irat is, amelynek a szerzője nem ismert, a keletkezése sem.
Megkérdeztem a levéltár igazgató-helyettesét, hogy mikor keletkezhetett. Azt mondta, 1930ban volt egy népszámlálás, akkor minden település leírását meg kellett, hogy ejtsék. Valaki
elkészítette, valaki nem, a miénk elkészült. Ez a leirat „Előszó” néven elkészült, van egy
községi történet, hagyományokról, népszokásokról, embertípusról, állattartásról mindent
megírtak, még a cigányság létszámát is. Meg volt határozva, hogy miket kell tartalmaznia, így
a történetét is meg kellett írni.
Itt kerültem egy kicsit furcsa állapotba, amikor oda jutottam, hogyan is alakult meg az első
független képviselőtestület. A levéltár vezetője azt mondta, hogy valószínűleg az akkori jegyző,
Witz Andor készíthette el. Azt írta: „Ő megértvén a nép indokolt óhaját és átérezvén nehéz
helyzetét, 1927. évben hozzáfogott a rég áhított községesítés keresztülviteléhez. Elsősorban a
zirci apát beleegyezését eszközölte ki ahhoz, hogy az egy tagban fekvő nagy kiterjedésű apáti
birtok, mely eddig Hercegfalva községhez tartozott, az anyaközség alatti részen kettéosztva a
Hercegfalvától délre eső szőlőhegyekkel együtt külön községgé alakuljon. Ennek kieszközlése
után látott a községesítésnek az illetékes hatóságoknál való engedélyezése után. A terv a
legnagyobb megértésre és pártolásra talált dr. Kenessey Gyula járási főszolgabírónál és dr.
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Havranek József alispánnál úgy, hogy annak keresztülvitele még 1927. évben meg is történt,
mikor is a m. kir. Belügyminiszter 1927. évi december hó 12-én kelt 306.397/1927. V. számú
rendeletével
Öreghegy,
Bárányhegy,
Bibichegy,
Akóhegy,
Daruszőlőhegy,
Nagykarácsonyszőlőhegynek,
továbbá
Előszállás,
Kelemenhalom,
Róbertvölgy,
Nagykarácsony, Kiskarácsony, Nagygyörgyszállás Kisgyörgyszállás, Ménesmajor és
Gulyamajor pusztáknak 14.500 kataszteri hold területtel és kb. 4000 lakossal önálló
nagyközséggé alakulását „Előszállás” ideiglenes néven engedélyezte. Az új község
működésének megkezdése előtt Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzó a zirci apát
hozzájárulásával a rend javaiból felépíttette az új községházat és jegyzői lakot, melyet az
Apátság önköltségi áron, 39.656 P. 01 fillérért engedett át a községnek öt éven át történő
kamatmentes lefizetésre. Az első képviselőtestületi tag választást 1928. évi március hó 8-án
ejtette meg, dr. Kenessey Gyula járási főszolgabíró és 1928. évi március hó 26-án alakította azt
meg.”
E szerint a leírás szerint lehet, hogy a megalakulás, az első testületi ülés március 26-án lehetett.
„A községi elöljáróság megválasztása 1928. évi március hó 30-án történt. A községgé alakulást
engedélyező belügyminiszteri rendeletben az új község részére egy jegyző és egy segédjegyzői
állás szervezése eleve is engedélyeztetett.
Ezek után 1928. évi április hó 1-jével kezdte meg az új község működését. Ezt követően
felsorolja, ki volt a 12 legtöbb adót fizető képviselőtestületi tag: Hagyó-Kovács Gyula
jószágkormányzó, Légár Hugó római katolikus plébános, Gubicza János kereskedő, Csöngedy
István kántortanító, Soós Ferenc tejgyűjtő, Jankovics Ignác kereskedő, Kun János kereskedő,
Török Miklós apátsági uradalmi intéző, Simig Lajos apátsági uradalmi kasznár, Vukits József
apátsági uradalmi intéző, dr. Zalay Kálmán és Vitéz Gallasy Lajos uradalmi intézők.
A független választott 12 képviselőtestületi tag: Stadler Mihály, Kiss Zoltán tanító, dr. Orsovay
Fülöp apátsági uradalmi számvevő, Gallai István földműves, Imre István tejgyűjtő, Székely
Béla tanító, Nagy István földműves, Markovics János földműves, Fellner István földműves,
Kovács József korcsmáros, Molnár János földműves, Hegedűs Walter apátsági uradalmi
pénztáros. Községi elöljárók: bíró: Farkas Mihály földműves, jegyző: Witz Andor, törvény
bíró: Horváth György földműves, pénztáros Vukits József apátsági uradalmi intéző, közgyám
Simon Mihály földműves. Elöljárók: Flier Sándor, Németh Pál, Nagy Pál, Soós Mihály Csontos
József, Dolmán József földművesek.
Az első képviselőtestület az új község működésének kezdetén felhasználta az alkalmat, hogy
háláját nyilvánítsa Hagyó-Kovács Gyula jószágkormányzónak, kinek révén régi vágyuk ment
teljesedésbe. Dr. Werner Adolf zirci apátot pedig az új község első díszpolgárává választotta.
A képviselőtestület 1928. évi április hó 28-án tartott közgyűlésében díszpolgáraivá választotta
gróf Bethlen István miniszterelnököt és dr. Scitovszky Béla belügyminisztert.”
Úgy gondolom, hogy az első képviselőtestületi ülés vélhetően megtörtént 1928. március 26-án,
ahol Werner Adolfot díszpolgárrá fogadták. Augusztus 12-én ő ezt átvette egy ünnepségen.
Jelen összejövetelünkben annyi igaz, hogy 1928. április 28-án volt képviselőtestületi ülés, volt
egy első testületi ülés és volt az első testületi ülésen díszpolgári kinevezés is. Hétfőn tudtam
meg, hogy ez így van, az az érdekes, hogy 7 évvel ezelőtt ezt mi nem kaptuk meg. Nem baj,
most már tudjuk, és lehet, hogy én ragaszkodni fogok 1928. április 28-ához máskor is.
Kiegészíteném még, hogy 1928-ban 14500 kataszteri hold volt a község területe, jelenleg
8844,3 hektár. 3681 fő volt akkor, most megnéztem, 2018-ban 8956 hektár a három település
nagysága, 15562 kataszteri hold, tehát 1000 holddal több, 5000 fős a lélekszáma most a három
településnek, de inkább 4900-5000 fő között van most a népességszám.
A történeti hűség kedvéért ennyit szerettem volna elmondani, hogyan jártunk ennek utána és
hogyan is nézhetett ez ki. Nagyon örülünk, hogy ez megtörtént és így a település független
maradt 90 éven át és valószínűleg így is marad még nagyon sokáig. Most pedig átadom a szót
annak, aki szeretne megszólalni a mai ünnepi ülésen.
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Varga Gábor Országgyűlési Képviselő: köszönöm a meghívást. Teljesen minden, hogy 90 éves
vagy 90 éves és egy hónapos a település, a lényeg, hogy kijelölt egy időpontot, amihez tartja
magát és innentől 1928. április 28-a lesz az az időpont, amikor az első olyan képviselőtestületi
ülés volt, ahol már határozatokat hoztak.
Gratulálok mindenkinek és köszöntök mindenkit, aki eljött erre a jeles napra, polgármestereket,
képviselőket, díszpolgárokat.
2014 óta vagyok hivatalosan a térség országgyűlési képviselője, 35 település tartozik hozzám.
Egyik Előszállás, ahol a legtöbbet megfordulok, hiszen innét a lakóhelyemről, Cecéről menet
mindig átmegyek Előszálláson.
Két nappal ezelőtt Cece egyik szülöttjének, a parlament korelnökének a könyvét méltattuk a
Károlyi Gáspár Egyetemen, ahol Kövér László házelnök is részt vett és az ellenzék részéről is
jó néhány ember. János bácsi, aki a könyvet írta, 97 éves, Előszállásnál is idősebb, cecei
származású ember. Az 1945-ös nemzetgyűlésben ő már képviselő volt. A nyilasok halálra
ítélték, mert részt vett a nemzeti ellenállási mozgalomban 23 éves korában. Amikor nagy
nehézségek árán sikerült megmenekülnie, akkor 1945-ben Angyalföldön lett képviselő Kádár
Jánossal szemben kisgazdaként. Cecének is lenne miniszterelnöke, ha elfogadja Rákosi Mátyás
invitálását, aki azt mondta neki: „János, Te olyan ember vagy, aki most egy nemzeti hős, - a
szűkebb pártelit, akiről tudjuk, hogy eléggé túlreprezentáltak voltak zsidó származásuk miatt Te nem közülünk való vagy, de olyan ember, akit mindenki szeretne, ezért ha úgy gondolod,
akkor mi megválasztanánk téged miniszterelnöknek.” Ezt ő óvatosan és tiszteletteljesen
visszautasította. Ezért Rákosi úgy megutálta János bátyámat, hogy 1945 februárjában 3,5 év
kényszermunkára ítélték, pedig nem csinált szinte semmit. Utána négy év múlva kiszabadult,
munkásemberként helyezkedett el, részt vett a forradalomban. Ő nem menekült, hanem kiment,
hogy ismertesse a magyarok álláspontját a forradalomról. Megüzenték neki, ha hazajön,
felkötik. Elég változatos életútja volt. 1997-ben hazajött, onnantól kezdve országgyűlési
képviselője volt a FIDESZ-KDNP frakciónak 2014-ig.
Nagyon fontos dolog van ebben a könyvben, amit nyugodtan lehet ars poétikának is nevezni,
hogy az emberekben soha nem azt kereste, ami eltávolítja, eltolja őket egymástól, hanem
mindig azt a közös dolgot, ami kiindulópont lehet abból, amivel közösen ezeket az ügyeket meg
lehet oldani.
2010-től 2014-ig volt szerencsém vele együtt ülni a parlamentben, sok tapasztalatot átvettem
tőle és sok tanítását igyekeztem megfogadni. Ha valaki ismer, az tudja, hogy nem mindenkit
leigázó személyiség vagyok, hanem megpróbálok mindenkit valamilyen szinten integrálni és
az ellenfelek gondolkodását is próbálom megérteni.
Én Előszálláson olyan embereket ismertem meg, akik sokkal inkább integratívak, sokkal inkább
keresik egymásban azt, ami közös, mint ami egymásnak feszíti az ellentéteket. Nincs ez minden
településen így. Ehhez kell fiatalosság, 90 év és annak tapasztalata. Olyan személyiségek
vannak a testületben, az elődök között, mint a mostani polgármester személyében, aki ezt
megvalósítja. Olyan emberek veszik őt körül, akik inkább szeretnék a másikban meglátni a
pozitívumot, a közös célt, ami a település fejlődését előremozdítja. Azt látom, hogy a település
az elmúlt években óriásit fejlődött és óriási lehetőségek vannak még a jövőben. Azt szeretném
kérni, hogy olyan fejlesztési terveket és olyan jövőképet vázoljon fel, amiben Magyarország
Kormányára és az én segítségemre számíthat. Magyarország miniszterelnöke a modern városok
program után meghirdette a modern vidék programját, remélem, lesznek olyan lehetőségek,
amelyek ténylegesen segítenek abban, hogy a vidék, úgy ahogyan az a számadatokból kiderült,
hogy 1928. és 2018. között 1000 hektárral sikerült bővíteni a három település területét. Annak
ellenére, hogy iszonyatos nálunk az elmúlt 90 év elvándorlása, hiszen sok ember itt hagyta ezt
a térséget, annak ellenére, hogy az összesített adatokat nézve 4000-es létszámbővülés látható.
Azt gondolom, vannak bőven lehetőségek és lesznek is. Mind a három település vezetőivel jó
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kapcsolatot alakítottam ki. Szeretném kérni Önöket, hogy továbbra is segítsék a település
vezetőit, illetve azokat az alulról jövő kezdeményezéseket, amelyek megfogalmazódnak a falu
lakosságában.
Tervezem, hogy ebben a ciklusban egy napot minden településen eltöltök, nemcsak a
polgármesterrel, hanem az emberekkel is szeretnék találkozni, akik tevékenyen hozzájárulnak
a település fejlődéséhez. Civil szervezetekkel, egyházakkal, intézményekkel, közigazgatásban
résztvevőkkel és az egyszerű emberekkel is, hogy akár falugyűlés formájában elmondhassák
véleményüket, hogyan szeretnék megélni az elkövetkezendő éveket, hogyan látják Előszállást.
Ehhez kínálom fel segítségemet és szeretném elvárni azt a segítséget, amit tudnak adni.
Keressük egymásban azt, ami összeköt és nem azt, ami szétválaszt bennünket. Azt gondolom,
kiválóan és jól működik gazdaságilag és közigazgatásilag ez az egység.
Köszönöm, hogy meghívtak erre a 90 éves évfordulóra, szeretném, ha a 100 évesen is így, jó
egészségben együtt lennénk. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Rauf Norbert Daruszentmiklós Község Polgármestere: nagy tisztelettel köszöntök mindenkit.
Néhány gondolatot szeretnék elmondani. Mi vagyunk az a település, aki legutóbb vált el
Előszállástól. Viszont mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem azért váltunk el,
mert rosszul éltünk együtt, igazából csak gazdaságilag éltünk rosszul együtt. A lakók szeretik
egymást a mai napig, hiszen egymás családjai együtt élnek, Előszálláson, Daruszentmiklóson
élnek. Tudnék párhuzamot is hozni, hiszen Előszállás polgármestere onnan származik.
Ez a mai egy nagyon fontos esemény, nagyon köszönöm a meghívást, hiszen nyugodt szívvel
ebből a rövid idő távlatából elmondhatom, hogy az összes volt polgármester kollégával nagyon
pozitív kapcsolatom volt és tudott lenni. Azt éljük meg, hogy a mai napig a különböző
rendezvényeken az előszállásiak részt vesznek a daruszentmiklósi rendezvényeken és viszont,
az előszállási sportklub edzi a daruszentmiklósi fiatalokat, tehát a mai napig együtt él a két
település. Kifejezetten jó döntést hozott az akkori lakosság, hogy mindkét településrész úgy
élhette meg a 2002 után időszakot, hogy azzal fejlődni tudott és nem a lemorzsolódás, a
leszakadás lett az eredménye, hiszen a dupla intézményrendszert akkor nem tudta eltartani az
egy község, emiatt történt meg az elszakadás, tehát ez egy gazdasági folyamat eredménye volt.
A mai napig látszik, hogy ez ténylegesen egy pozitív elmozdulás volt, nagy támogatók voltak
az itteni előszállási lakosok ebben és az akkori képviselők abban, hogy ez megtörténhessen
békességben, barátságban és ezt nagyon köszönöm és azt is, hogy meghívást kaptunk erre a
nemes alkalomra. Köszönöm szépen.
Müller Miklós Nagykarácsony Község Polgármestere: én is szeretném megköszönni a
meghívást. Mi 1952-ben szakadtunk el Előszállástól, de úgy érzem, ez csak a településhatárokra
igaz, mert a munkánk továbbra is közös, úgy érzem, a három település továbbra is együtt
gondolkodik, együtt dolgozik. Elég megnézni egy falunapot, mindhárom falunapon szinte
ugyanazok az embereket lehet látni, átjárunk egymáshoz.
Az együttműködésünk nagyon sokrétű, a legutolsó projekt a szennyvízcsatorna beruházás
agglomerációjának lehatárolását is együtt képzeljük el a későbbiekben. Valóban így van, a
lakosságon belül szoros családi kötelékek vannak, nem veszett ki a rokonlátogatás a területről,
megtaláljuk egymáshoz továbbra is az utat. Nem hinném, hogy Nagykarácsony is azért szakadt
volna el Előszállástól, mert ellenséget látott benne, gondolom, mi is a gazdasági előnyöket
kerestük. Útjaink közösek, bár kissé gödrösek, de úgy érzem, hogy ezek az utak ugyanúgy
megtalálják egymáshoz azt a közelséget, hogy továbbra is együtt tudjunk dolgozni. Köszönöm
szépen.
Farkas Imre polgármester: én is úgy gondolom, hogy a három településen nagyon jó az
együttműködés, egy védőnőnk, egy fogorvosunk van, a vízmű is egy, bár Nagykarácsonynak
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külön vízműve van. A Nagykarácsony-Előszállás meccs ugyan még mindig érdekes szokott
lenni, de Nagykarácsony lakosságának fele előszállási és ez viszont is igaz.
Varga Gábor Országgyűlési Képviselő: nem merült fel soha, hogy ideiglenes Előszállás névről
valaki mást hozzon elő? Például Mezőfalva esetében Hercegfalvát gyorsan megváltoztatták, az
akkori gondolkodásmódnak megfelelően. Itt elhangzott, hogy ideiglenesen kapta ezt a nevet,
volt-e kezdeményezés más névre? Nagykarácsony is korábban Karácsonyszállás volt, utána lett
Nagykarácsony.
Müller Miklós Nagykarácsony Község Polgármestere: 1955-ben sok telepes volt
Nagykarácsonyban, Vándorszállásra akarták változtatni, de Nagykarácsony lakossága nem
engedte. Nagykarácsony-szállásból így alakult ki Nagykarácsony.
Farkas Imre polgármester: az ideiglenesesség arra az időszakra vonatkozott, amikor a
belügyminiszter meghozta ezt a döntést, utána ezt véglegesítették.
Varga Gábor Országgyűlési Képviselő: mindig tetszett ez az elnevezés a községnek?
Vaskó Ilona Előszállás volt polgármestere: Előszálláspusztából lett Előszállás és ezt mindenki
elfogadta.
Szoboszlainé Huszár Anna Előszállás volt polgármestere: Daruhegyet szerettük volna, hogy
Kisszentmiklós legyen, de nem engedték meg. A falu lakossága döntött is erről, 3 nap alatt
kellett elintézni, hogy ne az legyen, mert felmerült az az elnevezés, hogy Daruszentmiklós
legyen, hogy mindkét település neve benne legyen. Három nap alatt kellett intézkedni, összeült
a bizottság, és sikerült, így lett meg a választás. 2002 januárjában elkezdtük szervezni, rengeteg
gyűlést kellett tartani. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan írásos anyagot adtunk be, hogy nem
kellett kiegészítést tenni hozzá. Azt mondták, ilyen anyagot még nem kaptak senkitől. Nagyon
nehéz volt, de végül sikerült és valóban a kapcsolat a települések között nagyon jó, akkor is jó
volt, pontosan a gazdasági érdekek miatt kellett szétválni.
Varga Gábor Országgyűlési Képviselő: a választókörzetemet látom, ha megnézzük a saját
településemet is, ezek az erőszakos nagyközségi összevonások, téeszesítések sokkal több kárt
okoztak az emberi lelkekben a későbbi időszakra nézve, mint amikor már szabadon lehetett
szétmenni, összefogni. Szerintem most kezd tisztulni az emberekben, most látják, milyen
előnyei vannak annak, amikor együtt tudnak gondolkodni. Például egy előszállási polgár egy
daruszentmiklósi polgárral nyugodtan létrehozhat egy vállalkozást, nyugodtan beszélgethet.
Amiről beszéltem János bácsi esetében, sokkal értékesebb dolog a közös gyökerekből kiindulni,
mi az, ami bennünket összeköt, mint, hogy a sérelmek előjöjjenek.
Ma már úgy látom a térség is ráébredt arra, egyébként kiváló példa erre a polgármesteri
összefogás, havonta összejövünk, beszélgetünk a problémákról, egymás problémáit is látják,
beleéreznek abba, hogy az ő problémája kicsit előbbre való, mint a sajátjuk, eközben születnek
meg azok a fejlesztések, amelyek szükségességét senki nem vitatja, viszont a prioritását néha
biztos, hogy vitatnák ezek az emberek.
Az előszállásiak kiváló, nagyon jó attitűdű emberek. Higgyék el, amikor megyek sorban
egymás után a településekre, ahol éppen vagyok, ott azt mondják az emberek, hogy nincs
összetartás, de a szomszéd településen ott bezzeg minden rendben van. Ha átmegyek a
szomszéd településre, akkor az ottani emberek mondják, hogy itt széthúzás van, de a
szomszédos településen nagy az összetartás. A helyi értékekre kell támaszkodni.
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Látom, milyen sok értékes ember dolgozik itt, tesz a községért, azt is, hogy a nagyközségnek
most nagyon jó a vezetése, és azok is, akik a polgármestert segítik. Ha sikerül, kérem, hogy
mindenki próbálja meg marasztalni, rávenni a jelenlegi polgármestert arra, hogy a következő
ciklusban is maradjon. Mi vele nagyon jól együtt tudunk dolgozni, benne meg van az a
perspektivikus látás, az az összetartó kohéziós erő, ami szükséges ahhoz, hogy előremutató
dolgok történjenek ebben a közösségben.
Főapát urat is arra kérem, hogy közösen próbáljunk tenni az itteni épületekért, mert ez egy
ékköve ennek a településnek. Sem a község, sem pedig az apátság nem fogja tudni megoldani
saját erőből, viszont Magyarország Kormánya elkötelezett, ha kis lépésekben is, de 871 hasonló
szintű történelmi jelentőséggel bíró vár, kastély, gazdasági központ van, amiből 30-40 van
egyelőre prioritásként és vár felújításra. Ha főapát úr megengedi, elkezdem ezt szorgalmazni,
mert ennek a Kormánynak fontos, hogy ezek az uradalmi birtokok, épületegyüttesek
maradjanak fenn. Viszont ehhez kell találni egy olyan funkciót, ami a későbbiekben ezt az
épületegyüttest saját maga jogán fenn tudja tartani. Amíg a földbirtokok megvoltak, nemcsak
ezt tudták fenntartani, hanem az ország oktatási intézményeinek nagy részét is, hiszen a
gazdasági háttér adott volt. Ma semmivel nincs kevesebb föld itt.
Itt hívom fel az emberek figyelmét, akiknek „van”, hogy a „van”-hoz, a vagyonhoz mindig
társul bizonyosfajta felelősség is, ami nem elhárítható, mert azt a közösség javára kell fordítani
ugyanúgy, ahogy annak idején az apátság is Magyarország felvirágoztatására, az emberek
kiművelésére fordította. Mindenki figyelmébe ajánlom azokat a formulákat, amivel lehet
segíteni ebben az időszakban is.
Farkas Imre polgármester: mivel fényképezéssel készítettem az írásos anyagokat, amelyeket
mindenki megkapott, sajnos nem teljesen olvashatók, valószínűleg majd vissza kell mennem
emiatt a levéltárba. Nem engedik fénymásolni, csak fényképezni. Érdemes végigolvasni ezeket
az anyagokat, amiből kiolvasható, hogy az összes gimnáziumot két év alatt megépítették. Ennek
költsége másfél millió forintba került, amit itt Előszálláson egy év alatt megtermeltek, abból
épültek fel. Nem kis feladat volt. Azt mondták, az országban az előszállási a második
legnagyobb gazdaság volt, amit Hagyó-Kovács Gyula néha vitatott, mert azt mondta, hogy az
első volt. A mai napig tanítják azt a gazdasági formát, amit Hagyó-Kovács Gyula itt
Előszálláson bevezetett.
Én magam pénzellenes vagyok, nem szeretem a pénzt, szükséges rossznak tartom. A pénz
annyit ér, ahány embert boldoggá tudnak tenni vele. Ezt annak idején is tudták, ezért oktatásra,
egészségügyre, gyárakra fordították, mert embereknek munkát, egészséget, tudást adott. Ez ma
is fontos. Ha ma is az emberek túlnyomó része el tudná ezt sajátítani - mert egy szint fölött nem
is tudja átlátni, csak a baj van vele - sokkal előrébb jutnánk, ha nagy vagyonok helyett inkább
a közösségre fordítanánk ezeket a pénzeket, más lenne szerintem az élet.
Horváth József díszpolgár: végighallgattam a történelmi visszaemlékezést, a 90 évet, sok
gondolat megfordult a fejemben. Elsősorban az, hogy mit is nyertünk ezzel? Önálló Előszállás
siker volt, a háború kudarc, jött 1956, siker, jött a rendszerváltás, siker, közben a 40 év kudarc
volt, erről nem akarok beszélni. Előszálláson mi történt ez idő alatt, a polgármester elmondta,
erről sokat beszélni nem kell. Esetleg a rendszerváltás óta eltelt időről, amiben meghatározó
volt a daruszentmiklósi különválás, amit azért kívánok elmondani, mert előttem ketten már
szóltak erről, a két érdekelt fél, de nem lehet elmenni amellett, hogy ennek az egésznek az
előmozdítója, végrehajtója, harcosa a jelenlegi daruszentmiklósi polgármester volt. Amikor
hosszú hajjal, fiatalon egy alkalommal bejöttek a képviselőtestületi ülésre, mindenki csak
nézett, hogy mit akarnak ezek a fiatalok, és néhányan a képviselők közül, mondjuk tizenketten
- mert akkor tizenketten voltunk képviselők - felismertük, hogy ők akarnak valamit, harcoltak
érte talán három évet, mire elérkezett 2002., mert 2002 éve már diadalmenet volt, előtte azért
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nem annyira. Tarné Katit feltétlenül meg kívánom említeni, aki szintén harcolt ezért az
egészért. Előszállás valamikor egy elnyomott település lett és amit a fiatalok felismertek, 1990
után, hogy kezdett elnyomóvá válni Daruszentmiklóssal szemben. Az indította el ezt az egészet,
az az akarás, hogy igen is ők ezt meg tudják csinálni.
Felmerült bennem, hogy mi lesz Előszállás sorsa, mi lesz az itt dolgozókkal, fiatalokkal és mi
lesz velünk. Azt gondolom, az lesz a fiatalokkal, amit mi akarunk belőlük csinálni.
Meggyőződésem, hogy mi nagyon sok ismerettel rendelkezünk, ők viszont hatalmas tudással,
ha össze tudjuk a kettőt hozni, a tudást elfogadva embernek tekintjük őket semmi nem fog
változni csak jó irányba és Előszállás előre fog menni jó irányba. Munkaerőhiányról beszélünk,
aki ezt éli, tudja, hogy ez mi. A fiatalok ma sem szeretnek kapálni, de mi sem szerettünk
fiatalon, de dolgozni kellett. Ha ezt az óriási ismeretet át tudjuk menteni az ő tudásukba, akkor
szerintem Előszállás virágozni fog.
Köszönöm a mostani vezetésnek, 1990 óta sok minden történt a faluban, víz, gáz, telefon
beruházás, de az elmúlt nyolc évben csoda történt a faluban, infrastruktúrában és minden egyéb
tekintetben, ehhez kellett a mostani vezetés és az a háttér, aki ezt tudomásul vette és elfogadta.
Örülnék neki, ha a jelenlegi polgármester polgármesterként menne nyugdíjba, de ez az ő
döntése lesz. Azt is el kell, hogy fogadjuk. Úgy gondolom, mindig is volt némi meghatározó
szerepünk a településben, legyen abban is, ha másik polgármestert kell választani, aki legalább
ilyen agilis és ilyen tudással rendelkezik, mint a jelenlegi polgármester.
Farkas Imre polgármester: az ünnepi képviselőtestületi ülés hivatalos részét ezzel bezárom.
Bízom abban, ha nem is így, ebben a formában, ahogy most itt ülök, de egy másik formában 10
év múlva mindenkivel találkozunk és meg tudjuk ünnepelni a 100 éves évfordulót. Ezzel az
ünnepi ülést 11,30 órakor bezárom.
kmf.

Bokorné dr. Jenei Zsuzsanna
jegyző
nevében és megbízásából:
Győriné Tar Edit
aljegyző

Farkas Imre
polgármester
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