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MEGHÍVÓ
Szabadszállás Város
Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt
2009. augusztus 20-án
14.30 órától
a József Attila
Közösségi Házban
megrendezésre kerülő
Szent István Napi
városi ünnepségünkre.
Részletes program a 7. oldalon

Tűz Tamás: Szent István király
Jól megjelölte ezt az ezredévet:
kereszttel írta rá kemény nevét,
mint halhatatlan győzelmi ék.
Alapkő lett, de kőnél súlyosabban
vetette el az épülő falakban
toronyszökkentő, férfias hitét.
Amint alázatát mindegyre inkább
úrrá emeli roppant erején,
a bércre hág s egy országon tekint át,
hol hajnalpírban reszket még a fény.
Komor felhőkből bomlik ki a kék ég
s virrasztva várja népe ébredését
a századok szélfútta reggelén.
Nem tétován, de biztos mozdulattal
lendül előre tervező keze,
míg port kavar és szilaj kedvvel nyargal
a forró puszták zendülő szele.
Bölcs szemmel néz a fényes távlatokba
s pillantásával féltőn átkarolja
a frissen szántott szűzi földeket.
Kegyes jobbjával törvényt ír, keményet,
hogy megkösse a rónák vad porát,
szőlő teremjen és kenyér, fehérebb
s hogy mindenki meglelje otthonát.
Áldott szigor, rendet hozó szelídség!
Arany szív, mely eltékozolja kincsét,
hogy új szívekben ragyogjon tovább!
Hát róla zengjen most a lelkes ének!
Uram, téged dicsérünk általa,
mert ő volt a te választott edényed,
apostolod; híved s a föld sava.
És ő volt ama bibliai sáfár;
kire be jó, hogy éppen rátaláltál,
midőn megvirradt napunk hajnala!
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Előzetes a Kunok I. Világtalálkozójáról
Az elmúlt években bizonyára hallottak róla, a
Kiskun Önkormányzatok Szövetsége több
rendezvényen településeivel népszerűsítette a
kunság népének történelmét, néprajzát,
eredetét stb. Sikeresnek mondható a már
harmadik ciklusát élő Kiskunkapitány
választása, melyben másodikként Sövény
Sándor urat választották örökösKiskunkapitánnyá, aki a mai napig ellátja a
tisztét és fogadóórákat tart. 2009. febr. 10-én
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet tartott a
közösségi házban előadást és dedikálta
könyvét „A Kunok Magyarországon”
címmel. Ebben a könyvben rengeteg
információ van a kunokról. 2008-ban „Kun
Összefogás” konzorcium jött létre a kun
települések összefogásából, mely hivatott a
Kunok I. Világtalálkozójának megtartására,
mely 2009. 09. 11-26-ig tart az érintett
települések rendezésében folyamatosan. A
megnyitó Kiskunfélegyházán kezdődik
(2009. szept. 11-12) rengeteg színes
programmal, melyet a következő számban
részletesen közlünk. A térségben Kunadacsra
került a választás, ahol 2009. szept. 19-én
Szabadszállás Város is részt vesz aktívan
egész napos programjaival, melyet szintén a
következő számban fogunk közzétenni,
természetesen Szabadszálláson is lesz önálló
program ezen a napon. Hiszem és bízom
abban, hogy a rendezvények népszerűsíteni

fogják a helyet, ahol lakunk és élünk, a
hagyományőrzés végtelen forrása
összefogásunknak, összetartozásunknak, mi
már 1091-től itthon vagyunk.
Kérem, látogassák rendezvényeinket!
Bányai János
önkormányzati képviselő

Hivatástudatból a „pályán” maradni
Egy nem túl jól fizetett hivatás dolgozóit
ünneplik a Semmelweis Ignác Emléknap
alkalmából országszerte. Magyarországon a
maximális leterheltség, s alulfizetettség
jellemzi az egészségügyben szolgálatot
teljesítő szerteágazó szakmát. Nagyon nagy
felelősség nehezedik azokra, akik csupán
már csak hivatástudatból maradtak e pályán.
A többség külföldön keres megélhetést, hisz
a szakmailag jól képzett magyar orvosokra,
nővérekre, asszisztensekre (szakáganként)
nagy a kereslet.
Szabadszálláson a járóbeteg ellátásban, a
szakrendelőkben, a körzetekben, az
ügyeleten, a gyermekgyógyászaton, a
fizikoterápián, védőnői körzetekben, a
mentésben, s a gyógyszertárakban dolgozók
köszöntésére 2009. július 2-án Polgármesteri
Hivatal dísztermében került sor.
Az
eseményen megjelent egészségügyi
dolgozókat dr. Balázs Sándor köszöntötte
egy-egy szál virág, s a férfiak számára egyegy üveg bor átnyújtásával. Majd
megköszönte, hogy sokan elfogadták a
meghívást, az immár harmadik alka-

lommal rendezett eseményre, amely az
egészségügyben dolgozók egész éves
munkáját ismeri el. Az ünnepi műsorban
Ruttkay József szavalatát hallgathatta a
közönség, majd Csővári Dóra (fuvola) és
Szabados Szilvia (gitár) gyönyörű
zenejátéka aratott nagy sikert. Az előadás
után jókedvű beszélgetés következett. Az
esemény fő szervezője dr. Tóth Gyula
egészségügyi és szociális tanácsnok volt. A
finom szendvicsről ismét a Róna Vendéglő,
s Somogyi József GAMESZ vezető
gondoskodott.
-kve-

AUGUSZTUS
Nyárutó, Kisasszony hava
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6-án 0155
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42
Első negyed 27-én 12
Július 23-tól augusztus 23-ig tart az
Oroszlán csillagjegy.
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)
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A 2009. május 27-i testületi ülésről jelentjük:
Bérleti szerződés összeghatárának megállapítása
Dr. Réthy Aladár és az önkormányzat között a
Dózsa Gy. u. 2. szám alatti rendelő vonatkozásában
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Dr. Réthy Aladártól a 6080 Szabadszállás, Dózsa
Gy. u. 2. szám alatti ÁNTSZ által kiadott működési
engedéllyel rendelkező orvosi rendelőt, és
orvostechnikai eszközöket Dr. Ódor István háziorvos
részére Szabadszállás Város Önkormányzata havi
bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összeg bérleti
díjért bérbe veszi. Dr. Réthy Aladár 2009. július 1-től,
három hónapig ingyen biztosítja az orvosi rendelőt az
önkormányzat részére. A továbbiakban Dr. Balázs
Sándor polgármester megnézi annak lehetőségét, hogy
a 2009-es évben Dr. Réthy Aladár teljesen ingyenesen
biztosítsa az orvosi rendelőt az önkormányzat számár,
mivel a 2009-es év költségvetésekor ez az összeg nem
került tervezésre. A 2010-es évtől határozatlan időre
havi bruttó 50.000 Ft összeg bérleti díjért
Szabadszállás Város Önkormányzata bérbe veszi Dr.
Réthy Aladár rendelőjét. A bérleti szerződés
tartalmazza azt is, hogy az esetleges átalakítás
költségei a bérbeadót terheljék.
Szabadszállási Tv, mint közműsor-szolgáltató
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Szabadszállási Tv működtetésére Szalai László
6080 Szabadszállás, Kossuth L. u. 32. szám alatti
vállalkozóval ingyenes szerződést köt a városi
rendezvények, képviselő-testületi ülések, egyéb
rendezvények felvételére és sugárzására.
Szabadszállás Város képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Lang Péterrel kötött szerződés kerüljön
felmondásra.
MMDF Kft. kérelme
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az MMDF
Kft. bérletidíj támogatási kérelméről úgy dönt, hogy
2009. első félévét a költségvetési rendeltben foglaltak
szerint támogatja, az azt követő időszakra az
akkreditációs folyamat lezárultáig, illetve a telephelyre
történő átköltözésig továbbra is fizeti a szerződés
szerinti 96.000 Ft/hó bérleti díjtámogatást a dologi
kiadások átcsoportosításával. A további támogatás
biztosítására a képviselő-testület a későbbiekben fog
visszatérni.
A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III. 13.)
kormányrendelet szerinti piac és vásártartási
feltételek megtárgyalása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság javaslata alapján a piac
működtetéséről úgy dönt, hogy a tulajdonjogi per
lezárultáig a piac működjön a jelenlegi formában.
Kossuth Lajos utcai önkormányzati lakás eladása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a Pénzügyi és
Igazgatási Bizottság javaslata alapján úgy dönt, hogy a
6080 Szabadszállás, Kossuth L. u. 8. szám alatti,
1747/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati lakást bruttó
10.100.000 Ft-os áron értékesíti Pellikán Imre Szabadszállás, Rozsnyai M. tér 7/8. szám alatti lakos részére.
Új önkormányzati lakás vásárlása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a 6080 Szabadszállás, Kossuth L. u. 8. szám alatti,
1747/1/A/2 hrsz-ú önkormányzati lakás
értékesítéséből várható 10.100.000 Ft-os összegből
önkormányzati szolgálati lakást vásárol. Megbízza a
műszaki iroda munkatársát a lakásvásárlás
koordinálásával. Tekintettel arra, hogy az új
rendőrőrsparancsnok már június 1-jével áthelyezésre
kerül, ezért az új önkormányzati lakás megvásárlása a
lakásalapból történjen.
Alapszolgáltatási központ akadály-mentesítése,
CÉDE pályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Alapszolgáltatási Központ akadály -

mentesítésére új, DAOP 4.3.1 számú pályázat nyújt
be.
Közalapítványtól nyert pályázati támogatás
visszamondása Szabadszállás Város Képviselőtestülete úgy dönt, hogy a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól nyert,
önerővel együtt 7.199.975 Ft elnyert támogatási
összeget visszamondja. A projekt megvalósítására a
képviselő-testület minden erőfeszítést megtett,
azonban az építési beruházásra kiírt mindkét
közbeszerzési eljárás sikertelen lett. Az ajánlattételi
felhívás mindkét esetben 5 vállalkozónak került
megküldésre. Az első esetben 2 ajánlattevő
jelentkezett. Az egyik ajánlattevő pályázata
érvénytelen volt, a másik pályázó, pedig nem a
rendelkezésre álló anyagi fedezetnek megfelelő
árajánlatot tette, ezért az eljárás eredménytelen lett.
Második esetben az 5 ajánlattevőből csupán egy tett
ajánlatot, aki 6 millió Ft-tal magasabb ajánlatot
nyújtott be, mint amennyi forrás önkormányzatunk
rendelkezésére áll. A pénzügyi bizottság és a
képviselő-testület is több ízben tárgyalta a pályázat
finanszíroz-hatóságát, felkutatva minden olyan
lehetőséget, amely a hiányzó összeg fedezetéül
szolgálhat. De a megvalósításhoz szükséges források
maradéktalan előteremtése nem volt kivitelezhető.
Tekintettel arra, hogy önkormányzat szűkös keretek
között, mínuszos költségvetésből gazdálkodik, így
végül minden lehetőséget mérlegelve úgy döntött,
hogy a pályázattól visszalép.
CÉDE pályázat benyújtása a Petőfi Sándor
Általános Iskola tornaszoba szellőztetésének
megoldására
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a helyi önkormányzatok feladatellátás
színvonalának javítását eredményező fejlesztés
érdekében CÉDE pályázatot nyújt be. A pályázat
célja a Petőfi Sándor Általános Iskola tornaszoba
szellőztetésének megoldása. A pályázat összköltsége
1.123 e Ft melyhez a szükséges 25%-os önerőt, azaz
281 e Ft-ot a képviselő-testület a 2009. évi
költségvetésben elkülönített pályázati önerőből
biztosít.
Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt
TEKI pályázati lehetőség megtárgyalása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt a Petőfi Sándor Általános Iskola kazánjainak,
kazánházának felújítását célzó TEKI pályázatot,
mivel a kivitelezés költségére kapott árajánlatok
meghaladják a bizottság által maximum
meghatározott 12 millió Ft-os összeget, nem adják be.
Helyette a Területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI)
támogatás elnyerésére irányuló pályázati felhívás d.)
alpontjára, azaz az önkormányzati közcélú
foglalkoztatás anyag és eszközbeszerzésére
pályázatot nyújt be a Szabadszállás, Jókai utca 16/1.
szám alatti önkormányzati szolgálati bérlakás
értéknövelő felújítása címmel.
A pályázat összköltsége 2.739.335 Ft, az igényelt
támogatás összege 2.054.500 Ft, melyhez a szükséges
25 %-os önerőt, azaz 684.835 Ft-ot a képviselőtestület a 2009. évi költségvetésben elkülönített
pályázati önerőből biztosít.
TEKI pályázat benyújtása polgárőrség
infrastruktúra fejlesztésére
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt közbiztonságot szolgáló fejlesztések
megvalósítása a közlekedésbiztonság és a
bűnmegelőzés területén TEKI pályázati lehetőségre
pályázatot nyújt be.
A pályázat célja a Balázspusztai Önvédelmi és
Bűnmegelőzési Egyesület részére URH rádiók,

rendszámfelismerő rendszer beszerzése.
A pályázat összköltsége bruttó 1.130.032Ft, melyből
az igényelt támogatás 847.524 Ft.
Az önrész összege 282.508 Ft, mely Gáspár Ferenc
képviselő úr tiszteletdíjából kerül kiegyenlítésre.
Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium által kiírt
pályázat megtárgyalása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az Oktatásügyi és Kulturális Minisztérium által
kiírt komplex intézményfejlesztést szolgáló
pályázatot ad be.
A pályázat célja: a Petőfi Sándor Általános Iskola
komplex intézményfejlesztését szolgáló csomag
megvalósítása:
nevelőtestületi értekezlet,
intézkedési terv kidolgozása
30 órás akkreditált továbbképzés
szakmai módszertani továbbképzés
A pályázat megírását és a 20%-os önerőt az Euron Kft
biztosítja. Az Euron Kft az árajánlata szerint az előírt
kötelező elem bruttó 1.978.000 Ft-ért teljesíthető,
amely szolgáltatást az Euron Kft elvégzi.
Virágos Vasútállomásra pályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Vasutas Települések Szövetsége által kiírt
virágos vasútállomás pályázati kiírásra benyújtja a
pályázatát. Az igényelhető támogatás összege
maximum 150.000 Ft, melynek kötelezően
biztosítandó önrésze 10%.
A pályázat tárgya 50 db kúszó tuja (71.875 Ft) és 110
tő rózsa (66.000 Ft), összesen bruttó 137.875 Ft.
igényelt támogatás: 124.087 Ft
önerő: 13.788 Ft
Avasútállomáson a peronmagasság megemelése
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottsága javaslata alapján úgy dönt,
hogy a vasútállomáson a peron magasság
megemelésének munkálataihoz a közcélú
foglalkoztatás keretein belül biztosít munkaerőt.
Szabadszállás Város Önkormányzat által
nyújtható
vissza nem térítendő
pénzbeli
támogatási kérelmek elbírálása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a Pénzügyi
és Igazgatási Bizottsága javaslata alapján úgy dönt,
hogy a vissza nem térítendő pénzbeli támogatási
kérelmeket az alábbiak alapján fogadja el: A
Szabadszállási Sportegyesület 588.000 Ft összegű
támogatásban részesül . Az Alapszolgáltatási Központ
nyári táborozás támogatására benyújtott kérelmét a
képviselő-testület pénz hiányában nem támogatja.
Hulladék-rekultivációhoz társulási megállapodás
megkötése
Szabadszállás Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 41. § (1) bekezdése és az önkormányzatok
társulásáról és együttműködéséről szóló 1997. évi
CXXXV. tv. 17. § alapján jogi személyiséggel
rendelkező „Izsák és térsége rekultivációs
önkormányzati társulás”- t hoz létre 9 település
együttműködésével és egyidejűleg az Izsák és térsége
rekultivációs önkormányzati társulás Társulási
Szerződését jóváhagyja.
Huszár emlékmű készítése
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Nagykunsági Szellemi Műhely megkeresésére
a városi rendezvények keretének terhére 30.000 Ft-tal
támogatja a Nádor Huszár Emlékmű felállítását,
melyen négy szabadszállási származású huszár neve
is szerepelni fog.
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Környezetvédelmi termékdíjról tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítem, hogy a Regionális Ellenőrzési Központ
Kecskemét vonatkozó nyilvántartásai alapján megállapításra került,
hogy az Ön által folytatott tevékenység a környezetvédelmi
termékdíjról, és az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: törvény) hatálya alá
tartozik és az erre vonatkozóan küldött bevallásait postai úton küldi
meg a Hivatalnak.
Felhívom a figyelmét, hogy a 2007. évi CXXVII. Törvény 491. § (1)
bekezdése alapján („A Kt. e törvénnyel módosított 3. §-ának (8)
bekezdése szerinti bevallást 2010. január 1. után csak elektronikus
formában lehet benyújtani.”) a fentieknek megfelelően teljesített
bevallási kötelezettség csak 2009. december 31-ig gyakorolható. Az
ezt követően elkészített bevallásait kizárólag elektronikus úton tudja
a Regionális Ellenőrzési Központ részére megküldeni.
A kitöltött bevallás (bejelentkezést nem) elektronikus úton történő
megküldésére EÜC (Egységes Ügyfélcímtár) regisztrációt követően
van lehetőség. A regisztrációra vonatkozó információt a
www.vam.gov.hu internetes oldalon a Vám- és Pénzügyőrség által
kiadott elektronikus nyomtatványok link alatt találhatja meg az
alábbi témakörökben:
R01(ZIP)
R01(EXE)

Verzió1.6
Bejelentés és regisztrációs adatlapaz elektronikusadóbevalláshozés adatszolgáltatáshoz
2008.10.31

R02(ZIP)

Verzió1.0 Bejelentés és regisztrációs adatlapaz elektronikusadóbevalláshozés adatszolgáltatáshoz fűződőmeghatalmazás
2007.06.22 visszavonásáról

R03(ZIP)

Verzió1.0 Bejelentés és regisztrációs adatlapaz elektronikusadóbevalláshozés adatszolgáltatáshoz fűződőegyüttes jóváhagyás
2007.06.22 jogérvényesítéséről

R04(ZIP)

Verzió1.0 Bejelentés és regisztrációs adatlapaz elektronikusadóbevalláshozés adatszolgáltatáshoz fűződőegyüttes jóváhagyási
2007.06.22 jogvisszavonásáról

Tájékoztató -

R01-04 regisztrációravonatkozó tájékoztató

Javaslom, hogy a regisztráció érdekében a szükséges intézkedéseket
minél hamarabb tegye meg, mivel a 2010. január 1. után küldött papír
alapú bevallásokat a Regionális Ellenőrzési Központ nem fogja
feldolgozni. A nem az előírtaknak megfelelő módon benyújtott
bevallás az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a
termékdíjas rendelkezések alapján mulasztási bírsággal sújtható:
172. § (10) Hibásan benyújtott bevallás esetén a magánszemély
20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási
bírsággal sújtható. Ha a késedelmesen benyújtott bevallás hibás,
az adózó csak a késedelemért szankcionálható.

javításhoz szükséges felszólító levél formájában kap a Regionális
Ellenőrzési Központtól.
Amennyiben a fenti internetes oldalakon közzétett információ a
regisztrációhoz nem elégséges vagy a témával kapcsolatban egyéb
kérdése van javaslom, hogy keresse a Központot az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14.; Tel.:76/486-296;
Fax:76/486-845;
Termékdíj alosztály: 76/502-506, 509, 503, 518
E-mail: rek50001@mail.vpop.hu
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 303.
Személyes egyeztetésre a Központ ügyfélfogadási idejében vagy
azon túl előre megbeszélt időpontban van lehetőség.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 9:00 11:00
Kedd 9:00 11:00
Szerda 9:00 11:00
Csütörtök 8:00 16:00
Regionális Ellenőrzési Központ Kecskemét
6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14.; Tel.:76/486-296; Fax:76/486845;
E-mail: rek50001@mail.vpop.hu
Levelezési cím: 6001 Kecskemét, Pf. 303

CSONTSŰRŰSÉG MÉRÉS
A csontritkulás kiváltó oka: Mozgásszegény életmód, ülőmunka,
nem megfelelő táplálkozás, kálcium és fehérjeszegény étrend,
dohányzás, túlzott kávé és kólafogyasztás, bizonyos gyógyszerek
rendszeres szedése. Tünetei: Törzsizomzat gyengesége, ízületek
fájdalmai Különösen ajánlott a 30 feletti nőknek (akik már szültek),
férfiaknak, illetve akiknek már volt csonttörése. A mérés fájdalom
mentes.
Amérés díja: 2 500 Ft / fő
Amérés helye:Honvéd u. Régi Szakrendelő
Amérés időpontja: 2009 szeptember 10.
Amérésre jelentkezni lehet: Farkasinszki Istvánné 06-76 / 558 147
Somogyi József
GAMESZ-vezető

Amit az ügyeleti ellátásról tudni kell
Az 1995. évi LVI. törvény alapján a termékdíjjal kapcsolattal
összefüggő adóügyekben a mulasztási bírságot az alábbiak
figyelembe vételével kell megállapítani:
4/G. § (1) A kötelezett az Art. 172. §-ban megállapított mulasztási
bírsággal sújtott jogellenes magatartása esetén a mulasztási
bírság legmagasabb összege az ott megállapított összeghatárok
kétszerese , ha a jogsértést termékdíjköteles termékkel
kapcsolatban követték el.

Abban az esetben, ha az EÜC regisztráció érdekében a szükséges
intézkedéseket a levél kézhez vételének időpontjában már
megtette, kérem, tekintse tájékoztatónkat tárgytalannak.
Felhívom a figyelmét, hogy az EÜC regisztrációra vonatkozó
indítvány megtétele előtt foganatosított Ügyfélkapus regisztráció
során lehetősége van kérni, hogy az értesítési tárhelyére érkezett
üzenetekről e-mail formájában külön értesítést kapjon. Ha él ezzel a
lehetőséggel, 5 nap elteltével nem vesznek el azok az üzenetek,
amelyeket a bevallás visszautasításáról, befogadásáról vagy

Aközponti ügyelet működtetése:
6080 Szabadszállás Mindszenthy tér 5. szám alatti
rendelőben történik.
Aközponti ügyelet működési rendje:
Hétfőtől péntekig
16.00 08.00
Péntek
13.00 08.00
Hétvége
08.00 08.00
Munkaszüneti napok
08.00 08.00
Aközponti ügyelet elérhetősége: 06-76 / 353-324
A háziorvosok a központi ügyelettel le nem fedett időszakban
sürgősségi ellátás céljából a rendelőjükben állnak a lakosság
rendelkezésére:
Hétfő 12.00 16.00
Dr. Ódor István
Kedd 12.00 16.00
Dr. Csányi János
Szerda12.00 16.00
Dr. Laza Erika
Csütörtök 12.00 16.00 Dr. Tóth Gyula
A fentieket értelmezve a központi ügyeleten szolgálatot teljesítő
orvos feladata az érintett háziorvosi körzetek lakosságának
folyamatos, alapszintű sürgőségi ellátása, amely fogalomba nem
tartozik például a gyógyszerfelíratás, amely a hétközi háziorvosi
rendelésen megtehető.
Somogyi József
GAMESZ-vezető
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Testvérvárosok találkozása
2009.07.02-ától 05-e vasárnap estig a Városi
Napok résztvevői voltak testvérvárosaink
vezetői, polgárai.
A meghívásnak eleget téve Karl Heinz Schoon
Schönenberg-Kübelberg polgármestere és
Ilkei Ferenc úr, Vargyas polgármestere
köszöntötte a rendezvénysorozatot és
résztvevőit. A József Attila Közösségi Házban
megtartott kiállítások, ünnepi műsorok remek
ízelítőt adtak városunk kulturális értékeiből. A
teljesség igénye nélkül nem sorolok fel
mindenkit, hiszen több ezren látták és részt
vettek, ha nem is mindegyiken. Jó volt együtt
látni ennyi embert, a vargyasi kézműveseket a
mesterségek utcájában a faszobrászokkal,
bőrdíszművesekkel, bútorfestőkkel stb.
együtt.
A határokon átívelő találkozók közelebb
hozzák a más népek kultúráját, népszokásait,
nyelvezetét. Szívet melengető látvány volt,
ahogy Karl Heinz Schoon polgármester
megjutalmazta a legjobban németül beszélő
iskolásokat (Kerék Bettina, Kerek Adrienn,
Németh Károly, Müller Dániel).
A konferencián Ilkei Ferenc polgármester

A „Városi Napok”
rendezvénysorozatának
értékelése
2009. július 21-én ült össze az a szervező
csapat, akik az idei szabadszállási „Városi
Napok” három napos programját vezényelték
le. Sándor Az értékelő megbeszélés
kezdeményezője dr. Balázs Sándor. Az
eseményen jelen voltak: a rendőrség
illetékesei, a polgárőrség képviselői, a
szervező tanácsnokok, a szervezésben részt
vállaló hivatali, s intézményi munkatársak,
a civil szervezetek képviselői, Kiskunkapitányunk is. Az értékelés szükséges, hisz
jelen esetben is merültek fel ötletek a
szervezéssel, rendezéssel kapcsolatban.
Természetesen a hibák is elemzésre kerültek,
hisz ezekből okulván jövőre még jobb
rendezvénnyel szolgálhatnak majd a rendezők.
-kve-

A 2009. június 24-i képviselőtestületi ülésről jelentjük:
Dr. Réthy Aladár tulajdonában lévő Dózsa
Gy. u. 2. szám alatti rendelő bérbevételi
ügye
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottsága javaslatára
a 108/2009. számú határozatát az alábbiak
szerint módosítja:
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
d ö n t , h o g y d r. R é t h y A l a d á r t ó l a
Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti
ÁNTSZ által kiadott működési engedéllyel
rendelkező orvosi rendelőt, és orvostechnikai
eszközöket dr. Ódor István háziorvos részére
2010. január 1-től havi bruttó 55.000 Ft, azaz

Ezúton köszönöm meg valamennyi
szolgáltatónak, szállásadónak, étteremnek,
kollégáknak, hogy példát adtak vendégeinknek az igazi magyaros vendéglátásból.
Köszönöm Szabadszállásnak és az ide
látogatóknak, hogy szép számmal megtisztelték rendezvényeinket. A konzekvenciát
levonjuk. Jövőre még jobban csináljuk.
Bányai János
önkormányzati képviselő
lehetőséget kínált a Vargyason folyamatosan
épülő beruházások csatlakozásában.
A két német focicsapat vidámsága, a
körmérkőzések hangulata lazította az
időnkénti nyelvi nehézségeket.
Az 5. Sz.A.R. fesztivál 1800-2000 látogatója
még színesebbé „hangosabbá” tette a Városi
Napokat.
A III. Rozsnyai Pál Fogathajtó verseny
nagyon jól szervezett és rendezett igazi
látványával lenyűgözte valamennyi látogatóját.
ötvenötezer forint összeg bérleti díjért bérbe
veszi.
Dr. Réthy Aladár 2009. évben ingyen
biztosítja az orvosi rendelőt az önkormányzat
részére.
KEOPcsatornapályázathoz EU-s pályázati
Szabadszállás Város
önerő igénylése
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP
2.1.0. jelű csatornapályázat önerejéhez
kapcsolódóan EU Önerő Alaptámogatási
igényt nyújt be az ÖTM által kiírt pályázati
felhívásra.
A KEOP csatornapályázat önerő szükségletéből 8.842.500 Ft 50 %-ára nyújtja be
pályázatát a képviselő-testület.
KEOP csatorna beruházás tervezése
tárgyban közbeszerzési eljárás
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a KEOP 2.1.0. jelű csatornapályázat tervezésére kiírt nyílt közbeszerzési
eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A képviselő-testület a legkedvezőbb nettó 36
millió Ft-os - ajánlatot tevő Uvaterv - Aqua
Construct Konzorciumot (székhely: 1117
Budapest, Dombóvári út 17-19.) hirdeti ki a
közbeszerzési eljárás győztesének és
megbízza a csatornapályázathoz kapcsolódó
műszaki tervezési és engedélyezési munkák
elvégzésével.
Szabadszállási Vizi-közmű Társulat
készfizető kezesség iránti kérelme
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 223/2008. számú határozatát,
melyben kézfizető kezességet vállalt a
Szabadszállási Viziközmű-társulatnak az
OTP Bank Rt-nél a KEOP 2.1.0 jelű
pályázathoz felvételre kerülő hitelkérelméhez
szükséges önerő + ÁFA, azaz 20.632.000 Ft
erejéig, azzal egészíti ki, hogy a hitelfelvétel

járulékaira is biztosítja a kezesség vállalást.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az
önkormányzat ezen hitelfelvétellel járó
kötelezettségvállalása megfelel az 1990. évi
LXV. törvény 88. § (2) bekezdésében
foglaltaknak.
Önkormányzati szolgálati lakások
megvásárlásának ügye
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy bruttó 5,9 millió Ft-ért
megvásárolja a Bognár Lajos Szabadszállás,
Mátyás király tér 6. 3/1. sz. alatti lakos
tulajdonában lévő Szabadszállás, Mátyás
király tér 6. 2/4. sz. alatti 55 m2 alapterületű
társasházi lakást.
A képviselő-testület a lakás vételárát a 2009.
évi költségvetésben szereplő lakásalapból
biztosítja.
Szolgálati lakás vásárlása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
pénzügyi és igazgatási bizottság javaslatára
úgy dönt, hogy a Mátyás király tér 10. 2/4.
szám alatti lakás megvásárlása előtt
felmérésre kerüljön a lakás felújításának
költsége.
Falugazdászi iroda és BÖBE Egyesület
támogatásának megtárgyalása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a falugazdászi teendők ellátása
érdekében 105.000 Ft-ot biztosít Szabadszállási Gazdakörnek, valamint megbízza a
Balázspusztai Önvédelmi és Bűnmegelőzési
Egyesületet, hogy a városik napok idején a
rendezvényeket biztosítsa, mely feladatra
100.000 Ft megbízási díjat állapít meg.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a fenti
feladatokra szolgáló 205.000 Ft a
költségvetési rendelet
módosításakor a
támogatási keretből a dologi kiadások közé
kerüljön átcsoportosításra.
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„C” kategóriás fogathajtó verseny

Az idén 3. alkalommal került sor a Rozsnyai
Pál fogathajtó emlékversenyre.
A verseny lebonyolításában és szervezésében
Cserjés Sándor, Bányai János, Bak Nándor
önkormányzati képviselők és Sövény Sándor
Kiskunkapitány, valamint jómagam vettünk
részt.

SZABADSZÁLLÁS
ÖNKORMÁNYZATA ÉS A LÓFOGÓ
EGYESÜLET RENDEZŐI
MEGKÖSZÖNIK A
KÖZREMŰKÖDÉST:
A Rozsnyai Pál emléktáblánál
koszorúzóknak és minden jelenlévő
megemlékezőnek.
A bírói testületnek: Vörösmarty Lászlónak,
Virág Mihálynak, Kis Ágnesnek, Virág
Mihálynénak.
A Duna-Tisza Közi Fogathajtó Régió
elnökségi tagjának: Hatvani Gábornénak.
Aversenyzőknek a részvételt.
A pályarendezők és a Lófogó Egyesület
tagjainak munkáját.
A támogatást: dr. Bálint Tibornak, a
mentőállomás dolgozóinak, Faragó
Sándornak, a Balázspusztai Önvédelmi és
Bűnmegelőzési Egyesületnek, Kiss Kertész

Duó Kft-nek, Nagy Imre és családjának,
Pataki Sándornak, T. Kovács Mihálynak,
Tóth Autómixnek, T. Kovács Lajosnak,
Szalai Lászlónak. A lelkes nagyszámú
közönségnek.
Rekord mennyiségű fogat indult ezen a
versenyen.
45-en fogtak be és csaptak a lovak közé a szép
számban megjelent érdeklődők örömére.
A verseny megnyitóján dr. Balázs Sándor
polgármester és Sövény Sándor beszéde után
Szabadszállás Város Önkormányzata, a
Lófogó Egyesület tagjai, a Kiskunkapitány, a
fogathajtó verseny résztvevői és a BEOSZ
DAR kistérségi találkozó résztvevői
koszorúzták meg a Rozsnyai Pál emléktáblát.
A verseny egyfordulós akadályhajtásból,
összevetésből és vadászhajtásból állt.

EREDMÉNYEK
2009.

Akadályhajtás

Vadászhajtás

Különdíjban részesült:
Jávor Zsuzsanna:
Vörösmarty László:
Földszín János:
Flóringné Pajkos Erzsébet

Cím:
a legfiatalabb hajtónak
a lovas és történelmi
hagyományok ápolásáért
sportszerűségért

Felajánló:
Szabadszállás Város
Kiskunkapitány
Szabadszállási Gazdakör
Bányai János

Erről a napról készült fotókat és a teljes versenyeredményt a www.szabadszallasvaros.hu és a www.szabadszallas.hu weboldalon tekinthetik meg. A
videofelvétel a Helytörténeti Gyűjteményben kapható.
Gyenes Mónika
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Honvéd Hétvége 2009.
A Honvéd Nyugdíjas Klub (továbbiakban: Klub)
főszervezőként készítette elő, hirdette meg, vezette
le a Szabadszállás Városi Napok részeként a
Honvéd Hétvége 2009. programsorozatot,
melynek fő eseményei az V. Szabadszállás
Helyőrségi Honvéd Találkozó és a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetsége Dél-alföldi
Régió Kistérségi Találkozó voltak. Ezek mellett
védnöke volt a Klub a Szabadszállás Városi
Napok Kispályás Labdarúgó Kupa és a
Gyermek Labdarúgó Kupa sportrendezvényeknek, valamint segítette az V. Szabadszállási
Amatőr Rock Fesztivál-t. A szervezésben részt
vett a József Attila Közösségi Ház. A rendezvény
költségei fedezetét a Klub saját lehetőségei,
támogatások, adományok, továbbá a HM
Kommunikációs és Toborzó Főosztály által kiírt
pályázaton nyert források adták.
Az V. Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó
a már jól kialakult protokoll szerint zajlott, de volt
benne újdonság is. Az elmúlt évekhez képest
többen jöttek el és sok új arc volt a résztvevők
között. Köszönthettük a találkozón a német
partnertelepülés Schönenberg-Kübelberg, és a
székely Vargyas község képviselőit. A rendezvényt
kihasználva tartották osztálytalálkozójukat a 40
évvel ezelőtt, a Páncélos- és Kiképző Központ (MN
7260) harckocsi különleges szakon, tiszthelyettesként végzett katonatársaink. A beérkezés és a
találkozó alatt az MH KM HP kecskeméti Toborzóés Érdekvédelmi Iroda (továbbiakban: TÉI)
munkatársai szociális- és érdekvédelmi tájékoztató
helyen fogadták az érdeklődőket.
A klubelnöki megnyitót követően dr. Balázs Sándor
Szabadszállás város polgármestere köszöntötte a
megjelenteket, akik ezután a szabadszállási Jazzbalett csoport látványos bemutatóját fogadták nagy
tapssal. Dr. Végh Ferenc nyá. vezérezredes,
egykori helyőrségparancsnok emlékezett vissza az
aktív helyőrség életére, méltatta e találkozók
fontosságát, s kérte a jelenlévőket e szép
hagyomány folytatására, a most távollévők ide
invitálására. A rendezvény ünnepi előadását - nagy
sikerrel - a Honvéd Színház művészei adták a
találkozó résztvevőinek.
A Közösségi Házból a temetőben lévő „A
Szabadszállási Katonák Emlékére ” állított
kopjafához vonultak az emlékezők. Horváth Balázs
klubelnök szólt az emlékhely szerepéről,
létrehozásának miértjéről, körülményeiről, majd az
alkotóval közösen, egy emlékszalag levételével
átadták az emlékező közösségnek az új jelfát, „A
Szabadszállási Honvédségi Dolgozók Emlékére”
elhelyezett kopjafát. Mindkettőt Varga Károly nyá.
főtörzszászlós készítette (csak közben eltelt közel
hat esztendő). A HM Tábori Lelkészi Szolgálat
katolikus és protestáns lelkészei felszentelték, s ezt
követően a készítő, a klubelnök, a polgármester, a
parancsnokok, Kalocsa helyőrségparancsnoka
(néhány éve itt szolgált), valamint az
osztálytalálkozó résztvevői megkoszorúzták a
kopjafákat, „ A Szabadszállási Honvédségi
Emlékhely”-et.

A rendezvény a lakótelepen folytatódott, a 2004
augusztusában kialakított emlékparkban (ahol
minden egykor itt működő alakulat saját

emlékkővel és névtáblával rendelkezik, továbbá a
harckocsiezred emlékoszlopa és a kiképző központ
névadójának szobra került elhelyezésre), valamint
a parancsnokok parkjában (ahol az egykori
helyőrségparancsnokok emléktáblája jelzi egy-egy
fa, díszcserje tulajdonosát). Papp Miklós nyá.
ezredes, a helyőrség utolsó parancsnoka
köszöntötte az emlékező gyülekezetet. Majd a
résztvevők az emlékoszlop és a szobor elé
helyeztek el egy-egy koszorút, illetve az
emlékkövekhez egy-egy szál virágot. A
parancsnokok parkjában Szabó János nyá. mk.
vezérőrnagy emlékezett vissza a honvédség és a
település jó kapcsolatára. A résztvevők körbejárták
a lakótelepet, megnézték az utolsóként felszámolt
alakulat, az Alföldi Kiképző Központ Klub által
gondozott emlékszobáját. A találkozó - a Róna
étteremben - ebéddel zárult.
A Honvéd Nyugdíjas Klub támogatta a
SzabadszállásiAmatőr Rock Fesztivált (ez évben az
ötödik találkozót rendezték a rockzene helyi
kedvelői), s ennek részeként a Klub felkérésére - az
MH. KM. HP. kecskeméti TÉI munkatársai a nap
folyamán egy toborzó pontot működtettek a
rendezvény helyszínén.
Július 04-ére az egykori munkatársakból,
katonatársakból álló Barátok FC futballcsapat
szervezte meg a Szabadszállás Városi Napok
Kispályás Labdarúgó Kupát. A sportesemény
védnöki tisztére a Honvéd Nyugdíjas Klub került
felkérésre, és a párhuzamosan zajló Gyermek
Labdarúgó Kupa (Rozsnyai Kupa) megnyitására is.
Mindkét helyen különdíjat adott át a Klub.
A Szabadszállási Amatőr Rock Fesztivál
támogatására erre a napra rendészeti bemutatót
„ajánlottunk ki”. A bemutató csoport nagy
érdeklődés közepette, és sikerrel mutatta be
tudását.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Délalföldi Régió hagyományos rendezvénye a
Kistérségi Találkozó , melynek keretében
Jánoshalma, Kalocsa, Kiskőrös, Kiskunhalas és
Szabadszállás - honvédséghez kötődő
tagegyesületeinek képviselői jönnek össze. Ebben
az évben a Honvéd Nyugdíjas Klub volt a soros
szervező. Július 05-én reggel a József Attila
Közösségi Házban gyülekező résztvevők a
Helytörténeti Gyűjteményhez vonultak, ahol a
Rozsnyai fogathajtó verseny megnyitójának
részeseiként megkoszorúzták a verseny névadója,
Rozsnyai Pál emléktábláját. Mindezt a
felsorakozott fogatok tiszteletadása mellett tették.
A Találkozó résztvevői megtekintették a
Polgármesteri Hivatalban a „ Kurultaj ”
fotókiállítást (A 2008. évi II. Bösztörpusztán tartott
Magyar-Madjar Kurultaj a Kárpátmedencei
Magyarság és a kazakisztáni Madjar törzs közös,
eddigi legnagyobb magyar hagyományőrző
rendezvénye volt), majd a Közösségi Házban
szavalók, valamint a Kiskun Népdalkör és
Vadrózsák Citerazenekar műsora köszöntötte a
vendéget. A házigazda, a Honvéd Nyugdíjas Klub
bemutatkozását követően a Ház igazgatója vezette
körbe az intézményben a vendégeket és mutatta be
annak lehetőségeit, köztük a Klub számára
biztosított elhelyezési és működési feltételeket. Ezt
követően a klubelnök városnézésre invitálta a
találkozó résztvevőit, melynek keretében
bemutatta a várost és nevezetességeit: a
Helytörténeti Gyűjteményt, a város főterét, a ref. és
rk. templomokat, a kopjafákat, az emlékparkot, a
parancsnokok parkját, az emlékszobát, a
rágógumigyárat, a pincészetet, a temetőkertet, a
Dr. Kálmán Lajos emlékházat, a Bársony István
„ÖKO” Parkot, a Rozsnyai fogathajtó versenyt.
Az emlékparkban koszorút helyeztek el az
emlékoszlopnál és a Mátyás szobornál, s egy-egy

szál virágot az egykori helyőrség alakulatainak
emlékkövénél. A találkozó a Tóth Autómix
étteremben ebéddel zárult. Itt találkozott a
résztvevőkkel Szabadszállás város polgármestere,
Dr. Balázs Sándor, aki köszöntőjét követően egyegy Szabadszállást bemutató képeskönyvet
ajándékozott a klubok részére.
----------------Ezúton szeretnénk megköszönni a „Honvéd
Hétvége 2009.” rendezvényei és a „Szabadszállási
honvédségi dolgozók emlékére ” kopjafa
létrehozásában közreműködők, támogatók
segítségét.
A kopjafa felállítását, a gyűjtést és a pályáztatást
kezdeményezte: Horváth Balázs István, szervezte:
a Honvéd Nyugdíjas Klub, Szabadszállás.
Közreműködők:
A kopjafát kifaragta: Varga Károly nyá.
főtörzszászlós. A szállítást végezték: Horváth
András, Horváth Péter, Müller Zoltán, Pajerich
Péter. A talapzatot készítették: Kupeczik Pál, Nagy
Sándor, Vidéki János.
Ünnepi műsort adtak: Bartal Mihály, Honvéd
Színház, Kiskun Népdalkör és Vadrózsák
Citerazenekar, Ruttkay József, Szabadszállás Jazzbalett Csoport (vezető: Janovics Zsuzsanna).
A rendezvényt segítették, szervezték, rendezték:
Bencze Péterné, Bokor Sándor, Bur János, Cserjés
Sándorné, Dani Gábor, Gáspár Ferencné, Horváth
Balázs István, József Attila Közösségi Ház
dolgozói, Juhász Józsefné, Kristóf Károlyné, Mádi
Sándorné, Máté Sándor, Máté Sándorné, Pásztor
Róbert, Pozsár Antal, Pozsár Antalné, Róna étterem
dolgozói, Sallai László, Sallai Lászlóné, Szalai
László, Szalontai Ágnes, Szekeres Mihály, Tóth
Autómix étterem dolgozói, Tóth Józsefné,
Udvarnoki János.
A rendezvények környezetét rendbe tették: József
Attila Közösségi Ház dolgozói, Pásztor Róbertné
(Bíró Krisztina), Vidéki János, GAMESZ dolgozói.
A rendezvény pályázati támogatója a HM
Kommunikációs és Toborzó Főosztály.
További támogatóink voltak: Ádám Kálmánné
(Erzsike), Áipli László, dr. Balázs Sándor, Csomák
László, József Attila Közösségi Ház, Lipták
Ferencné (Panna), MH Kelet-Magyarországi
Hadkiegészítő parancsnokság, 6. Toborzó és
Érdekvédelmi Iroda, Ozsváth János, Róna
Mezőgazdasági Szövetkezet, Somogyi József,
S o m o g y i G y ö rg y, S z a b a d s z á l l á s V á r o s
Önkormányzata, Szalai László (ifj.), Szívós
László, Tóth János.
A kopjafa elkészítését adományaikkal támogatták:
dr. Bak István, Balázs Sándorné, Ballun Zoltán,
Bányai János, Bielik Győző, Bíró János, Bíró
Jánosné, Búza Vince, Dani Gábor, Danka Balázs,
Debreczeni Béláné, Dézsi Imre, Dézsi Imréné,
Dorogi Kálmán, Dorogi Kálmánné, Elekes Sándor,
Farkas Ferencné, Finta Imre, Gyömbér Miklós,
Harcsa Lászlóné, Horváth Balázs István, Horváth
Balázsné, Illés János, Illés Jánosné, Jávor Gáborné,
Juhász Józsefné, Kara Tamás József, Kara Tamás
Józsefné, Kovács Antalné, Kupeczik Pál, Mádi
Sándorné, Nagy Dezső, Nagy Dezsőné, Nyitrai
Lászlóné, Papp Miklós, Parrag Imréné, Peller
Márton, Peller Mártonné, Ramasz Imréné, Rosner
Ferencné, Sallai László, Sallai Lászlóné, Szekfű
Ildikó, Tóth Józsefné, Tóth Mihályné, Udvarnoki
János, Udvarnoki Jánosné, Varró Jánosné, Vörös
Imréné.
Köszönjük minden közreműködő, résztvevő,
támogató, adományozó személy és szervezet
tevékenységét, segítségét!
A szervező: Honvéd Nyugdíjas Klub
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A József Attila Közösségi Ház 2009.
augusztus havi programjai
Augusztus1-től augusztus 19-ig a József
Attila Közösségi Ház galériájában
Fotókiállítás a 2009. évi Városi Napokon
készült felvételekből. A kiállítás hétfőtől
szombatig, naponta 7.30-19.30 óráig
tekinthető meg.

MEGHÍVÓ
Szabadszállás Város Önkormányzata nevében
Tisztelettel meghívjuk Önt
a 2009. augusztus 20-án 14.30 órától
a József Attila Közösségi Házban megrendezésre kerülő
Szent István Napi városi ünnepségünkre

A nap programja:
1 3.00 órától a városi birkafőző verseny tűzgyújtása a közösségi ház
p arkjában
1 4.00 órától vendégek fogadása a József Attila Közösségi Ház
g alériájában
1 4.30 órától történ elmi képek fénykarc kiállításának megnyitója.
Megnyitja S zekeres Mihály
1 5.00 órától ünn epi műsor a József Attila Közösségi Ház nagytermében.
Himnusz (énekelve a Kisk un Népdalkör vezetésével)
Verset mond: Ruttkay József
Ünn epi b eszédet mond Dr. Ba lá zs Sándor p olgá rmester
Kenyérszentelést végez Kis József plébános
Ünnepi műsort ad a Kiskun Népdalkör és a Va dró zsá k
Citerazenekar.
Szózat (énekelve a Kiskun Népda lkör vezetésével)
1 6.00 órától a Jó zsef Attila Közösségi Ház pa rkjában
Pásztorka Sándor és vend égei nóta műsora
1 7.00 Birkafőző verseny eredmén yhirdetése, majd vacsora
17.30 órától a va csora közben majd 22 ó ráig az utcabálon zenél
Majoros Ferenc és zenekara
A birkafőző v ers enyre jelentk ezni lehet a József Attila Közösségi
Ház irodában. Helyfoglalás augusztus 20-án legkésőbb 13 óráig. A
v ers eny első öt helyezettje k erül díjazásra. Egyéb díjazás ra is van
lehetőség külön díjak felajánlásával, pl. legfiatalabb főző stb.
Ezeket a díj felajánlói adhatják át az eredményhirdetéskor.

Augusztus 17. az angol és német
felnőtt, 1-3. osztályos és óvodás
korúak nyelvtanfolyamokra való
jelentkezés határideje. Augusztus 17ig még jelentkezni lehet a József Attila
Közösségi Ház irodában a
nyelvtanfolyamokra!
Kedves gyerekek és felnőttek!
Ismét megrendezzük a József Attila Közösségi
Házban szeptember 30-án, szerdán 17 órakor, a
Magyar Népmese Napján, Benedek Elek
születésének 160. évfordulóján hagyományos
mesemondó versenyünket. Nevezni, Benedek
Elek egyik meséjével lehet.
Négy kategóriát indítunk:
Óvodás, iskolás, középiskolás és felnőtt
korosztályban. Minden résztvevő emléklapot, a
díjazottak könyvjutalmat kapnak.
Jelentkezés a József Attila Közösségi Ház
irodában.

Gyere, hallgass mesét, és
kézműveskedj velünk!
Szeretettel várjuk a mesét kedvelő és alkotni
vágyó gyermekeket és szüleiket, minden
szombaton délelőtt 10-12 óráig a József Attila
Közösségi Ház kézműves klubjában. A
foglalkozás október 3-án indul. Jelentkezni a
József Attila Közösségi Ház irodájában lehet. A
foglalkozást vezeti Baracsi Péterné Kati néni.

A József Attila Közösségi Ház
augusztusi moziműsora
augusztus 01.szombat 18 óra

TRANSFORMERS- A BUKOTTAK BOSSZÚJA
Szinkronizált amerikai akciófilm

Augusztus20-tól szeptember 15-ig a József
Attila
Közösségi
Ház
galériájában

történelmi képek fénykarc kiállítása.
A kiállítás hétfőtől szombatig, naponta 7.3019.30 óráig tekinthető meg.

Augusztus 7. péntek 18 óra ; 8. szombat 18 óra

ÉJSZAKA A MÚZEUMBAN
Szinkronizált amerikai akció-vígjáték 12+
Augusztus 14.péntek 18 óra; 15.szombat 18 óra

MASNAPOSOK
Szinkronizált amerikai vígjáték 16 éven felülieknek!
Augusztus 21.péntek 18 óra; 22.szombat 18 óra

Augusztus 4-én 09-13 óráig a
József Attila Közösségi Ház
nagytermében

Szinkronizált amerikai thriller 16 éven felülieknek!
Főszereplő: TOM HANKS

VÉRADÁS

Augusztus 28. péntek 18 óra; 29. szombat 18 óra

Adj te is vért! A vér életet ment.

ANGYALOK ÉS DÉMONOK

MEGINT 17
Szinkronizált amerikai vígjáték 12+
Szekeres Mihály
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Emese Álma Hagyományőrző Csoport foglakozása a jurtában
A Városi Napok rendezvényei kapcsán az
Emese Álma Hagyományőrző Csoport
foglakozást tartott szombat délután a
Tájházban. Helyszínünk különös volt, mert
egy jurtában tartottuk meg a rendezvényünket.
A jurta nemcsak témába illő helyszín volt,
hanem menedéket is nyújtott nekünk, mert az
égiek egy nyári záporral ajándékoztak meg
bennünket. Témánk Attila hun vezér mondája
volt. A felolvasás után egy rövid kis előzetest is
bemutattunk a gyerekeknek egy az Attiláról
szóló filmről, hogy jobban el tudják képzelni a
korabeli ruhákat, fegyvereket, tárgyakat stb.
Beszélgettünk a korabeli életről, feleleve-

nítettük a korábban elmondott, felolvasott
mondákat. Arra kértük a gyerekeket, hogy
ami megragadta őket a mondával
kapcsolatban, arról készítsenek egy képet,
mégpedig mozaik képet. Színes lapokból
téphettek maguknak kis darabokat és ezeket
összegyűrve, vagy magában ragasztották fel a
rajzlapokra. Volt, aki a Turul madarat, vagy
Attila arany ágyát választotta. Amikor
elkészültek a képek, következett a képek
keretezése. Előre megrajzoltuk a
gyerekeknek kartonokra a képkereteket.
Ezeket vágták ki és illesztették a lapokhoz.
Végül búza és kukoricaszemekkel díszítették

ki. Nagyszerű képek születtek!
A foglalkozás során a gyerekek, néhány szülő,
s mi is nagyon jól éreztük magunkat!
Szeretettel várjuk továbbra is a kis kalandra
vágyókat!
Köszönettel tartozunk Kis-tóth Ferencnek
és Megyer Mártának, hogy a Tájházban
tarthattuk foglalkozásunkat! S köszönet
illeti Szűcs Sándort a jurtáért! Adományozóként Csomák Lászlót köszönthetjük!
HofmaiszterAnikó

Minden most kezdődik el…
Igaz, amikor már ezt olvasod, már rég túl
vagyunk rajta. Próbáltuk kipihenni magunkat,
csak ugye a 3 nap után ismét belecsöppentünk
a szürke hétköznapokba. Mielőtt feltennéd a
kérdést, hogy miről is van szó, rögtön el is

árulom: Sz.A.R. Fesztivál. Mondhatni, hogy
felnőttünk. Felnőtt a fesztivál és vele együtt
mi is. Elértük, hogy 5 éves lett eme „kis”
rendezvényünk. Nagy feladat elé állítottuk
magunkat ismét, ahogy ez lenni szokott, de
megbirkóztunk vele (és nem egymással).
Három nap, két színpad, 78 zenekar és közel
2000 bakancsos és nem bakancsos. Ez
jellemezte a jó hangulat mellett az öt éves
Sz.A.R. Fesztivált. Az eső sem zavart meg
senkit, kellett az is a hideg sör mellé a nagy
melegben. Szeretnénk köszönetet
nyilvánítani mindenkinek, aki így vagy úgy
segített és támogatott minket (nem sorolnám

fel, ha nem baj, mert kevés lenne rá a fél oldal,
amire felkértek, és amit kaptam). Nem
mellesleg pedig ezer bocsánat a környéken
lakó emberektől, akik ilyen olyan okok miatt
se a Városi Napokra, se a Sz.A.R. Fesztre nem
látogattak ki, csak bosszankodtak a három nap
alatt, szóval bocsánat a hangzavarért és
köszönet a türelemért! A cím pedig miért az
ami? Hát kérem szépen lassan kicsi lesz a
vásártér, lehet, hogy költözünk? Nem tudni,
ez a jövő kérdése. Viszlát 2010-ben!
Csiga
Név és cím a szerkesztőségben.

Tájház
Hagyományt teremtő céllal rendezte meg a
Magyarok Szövetsége Szabadszállási
Csoportja a Városi Napokhoz kapcsolódva,
hagyományőrző- és kézműves foglalkozásait
a Tájházban. A programokat igyekeztünk úgy
összeállítani, hogy mindkét napon jól érezzék
magukat a felnőttek mellett a gyerekek is.
Célunk a már fent említetten túl az volt, hogy
lehetőség szerint elsősorban ne kiszolgáljuk,
hanem formáljuk az érdeklődők értékrendjét,
hagyományainkhoz és kultúránkhoz való
viszonyát.
Mert jó gyümölcsöt csak erős gyökérrel bíró
fa teremhet.
Csoportunk munkáját a 'Hazatalálás' c.
történeti, ismeretterjesztő sorozattal kezdte
el, melynek első öt előadása nagy sikert
aratott hallgatóinak körében. (Az ötből négy
előadásnak, teljesen ingyen, önzetlen
felajánlásként, a Régiposta Vendéglő adott
helyet.) Ezen a hétvégén az esemény jellegére
való tekintettel a Tájház adott otthont az
előadásnak, melyet Vukics Ferenc tartott szép
számú és főként lelkes közönség előtt.
De hallhattunk előadást a talpmasszázsról, a
soltszentimrei Csonka- toronyról, Kazakisztánról és a gyökereink fontosságáról.
Bemutatkozott a szabadszállási vadásztársaság és a Kiskunsági Nemzeti Park,
valamint elgondolkodhattunk azon, hogy

miért van veszélyben természeti környezetünk és mi az, amit tennünk kell érte.
Eközben a gyerekek agyagoztak, korongoztak, rajzoltak és mesét hallgattak a jurta
"hűvösében". Lehetőségük nyílt, nagy
örömükre, pónifogattal kocsikázni is.
Közben, pedig folyamatosan sült a
kemencében a világ legjobb szabadszállási
kenyérlángosa! A programot hangulatos
táncház zárta.
Jövőre természetesen szeretnénk újra
megrendezni az eseményt.
Az előadók, szervezők nevét azért nem
soroltuk, mert ez az alkalom a közösségről az
együvé tartozásról szólt, és reményeink
szerint közönségünk is így érezte ezt.

főként a részvételt!
Továbbra sem tétlenkedünk. Csoportunk
tagjai erejükhöz és idejükhöz mérten
igyekeznek segíteni az augusztusi bösztöri
országgyűlés (Bösztör, augusztus 21-2223) szervezésében, illetve a Tájházban
igyekszünk majd rendszeresen közösség
formáló, hagyományőrző összejöveteleket
tartani. Ezeket az alkalmakat szeretnénk
többek között előadásokkal, kenyér-, és
szalonnasütéssel illetve alkalmanként
táncházzal és baranta foglalkozásokkal
színesíteni.
Csoportunk honlapja: www.szabadszallasmsz.gportal.hu
Magyarok Szövetsége Szabadszállási
Csoportja
Pócs Balázs

Helytörténeti Gyűjtemény
Nyitvatartása

Ezzel együtt is, természetesen mindenkinek
köszönjük a közreműködést, segítséget és

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

szünnap
9-12 13-1430
9-12 13-16
9-12 13-1430
9-12 13-16
9-12
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RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
AUGUSZTUS

BEIRATKOZÁS

Ebéd
01

Szombat

02

Vasárnap

03

Hétfő

04

Kedd

05

Szerda

06

Csütörtök

07

Péntek

08

Szombat

09

Vasárnap

10

Hétfő

11

Kedd

12

Szerda

13

Csütörtök

14

Péntek

15

Szombat

16

Vasárnap

17

Hétfő

18

Kedd

19

Szerda

20

Csütörtök

21

Péntek

22

Szombat

23

Vasárnap

24

Hétfő

25

Kedd

26

Szerda

27

Csütörtök

28

Péntek

29

Szombat

30

Vasárnap

31

Hétfő

01

Kedd

02

Szerda

03

Csütörtök

04

Péntek

05

Szombat

Tojásleves
Fasírozott, tökfőzelék
Zellerkrém leves
Csirkepörkölt, tarhonya, sav
Gulyásleves
Sajtostészta
Paradicsom leves
Rántott csirke, rizs, majonézes kukorica
Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Kelbimbó leves
Húsostészta sajttal
Csontleves
Lecsós csirkemáj, tarhonya
Tarhonyaleves
Sült kolbász, burgonyafőzelék
Zöldségleves
Párizsi szelet, petr.burg.
Gyümölcsleves
Paprikás burg. virsli, sav.
Lebbencs leves
Sültcsirke, z.borsó főzelék
Rántott leves
Rakott burgonya
Májgaluska leves
Grízestészta, lekvár
Csontleves
Rántott szelet, burg.püré, sav.
Raguleves
Burgonyás tészta, sav.
Brokkoli leves
Csirkepörkölt, tészta
Gulyásleves
Túróstészta
Kelbimbó leves
Fasírozott, petr.burg, sav.
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Tarhonyaleves
Sült csirke, gyümölcsfőzelék
Zöldségleves
Tejföfölös tokány, rizs
Paradicsom leves
Sertés sült, burg., sav.
Grizgaluska leves
Vagdalt húspogácsa, z.bab főzelék
Becsinált leves
Burgonyás tészta, alma
Zöldségleves
Marhapörkölt, kelkáposzta főzelék
Tojásleves
Vegyes pörkölt, rizs, sav.
Rántott leves
Rakott kelkáposzta
Brokkoli leves
Fokhagymás szelet, burg., sav.
Csontleves
Lecsós szelet, tarhonya
Zöldségleves
Zöldborsós pulykaragú, rizs
Magyaros burgonyaleves
Sült virsli, kelkáposzta főzelék
Bableves füstölt kolbásszal
Mákostészta
Paradicsom leves
Rántott hal, bürg.püré, hagyma, szalonna
Húsleves
Párolthús, meggymártás
Zöldborsó leves
Sertés sült, p.rizs, kapor mártás
Hamis gulyás
Sertés sült, p.rizs, kapormártás
(A vá ltoztatá s jo gát fenn tartjuk!)

Szabadszállás, 2009.07.17
Somogyi József
GAMESZ-vezető

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a napköziotthoni
étkeztetést igénybevevőknek minden évben be kell
iratkozni.
A beiratkozás ideje:
2009. augusztus 03 07.
Naponta 08.00 14.00
A beiratkozás helye:
RÓNA konyha
6080 Szabadszállás, Kossuth L.
u. 10.
A beiratkozáshoz, ha ingyenes vagy kedvezményre jogosult
az étkező, akkor kérjük, hozza magával a jogosultságot
igazoló dokumentum fénymásolatát.
A szeptemberi iskolakezdéskor azon gyermekek részére
tudjuk az étkeztetést biztosítani, akik beiratkoztak és a
szükséges igazolásokat leadták a RÓNA konyhában, valamint
ebédjegyüket 2009. augusztusig 31-ig megvásárolták.
Dömötör Istvánné
élelmezésvezető

Grill Party

Rohanó korunk embere örül, ha egy kicsit „kiszabadul” a
természetbe. A szabadtéri közös sütés-főzésnek ugyanis különleges
hangulata van, mert mindenki részt vehet benne: segédkezhet,
nyársat faraghat, fát hordhat a tűzre, forgathatja a húsokat, vizet
önthet a bográcsban fövő ételre. A látvány, az ételek különleges
íze, illata, pedig felejthetetlen élményt nyújtanak.
Banán roston sütve:
Elkészítési idő: 20 perc + érlelés
Hozzávalók 4 személyre: 2 db banán, 3 dkg vaj, 1 evőkanál
porcukor, 1 db narancs.
A banánokat hosszában kettévágjuk, a narancs levével
meglocsoljuk, lereszelt héjával meghintjük és fél órán át, érleljük.
Olvasztott vajjal megöntözve faszénparázson megsütjük egy-egy
oldalát 2-3 perc alatt. Az utolsó pillanatokban porcukorral
megszórjuk, és most már csak addig pirítjuk, míg a cukor
karamellizálódik.
Szalonnába göngyölt csirkemáj:
Elkészítési idő: 45 perc
Hozzávalók 4 személyre: 50 dkg csirkemáj, 25 dkg húsos, füstölt
szalonna, őrölt bors és majoránna.
A csirkemájat megtisztítjuk, őrölt borssal és majoránnával
bedörzsöljük. Mindegyiket egy-egy hajszálvékony
szalonnaszeletbe göngyöljük, és fogpiszkálóval megtűzzük.
faszénparázson többször megforgatva addig sütjük, míg a szalonna
ropogósra pirul.
Gyenes Mónika
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Beszélgetés a Szabadszállási Sport Egyesület új elnökével
2009. május 13-án új elnököt választott a
Szabadszállási Sport Egyesület tagsága, ifj.
Huszár István személyében. Az elnökválasztást az „összeférhetetlenségi törvény”
indokolta. (Amely kimondja, hogy képviselő,
polgármester nem lehet pl.: egyesület elnöke,
azon okokból, hogy ebben a tisztségében részt
vesz az önkormányzatok által nyújtott
támogatások döntési mechanizmusában.) A
törvényt helyesen értelmezve, s megtartva a
Birkózó Szakosztály éléről lemondott dr.
Balázs Sándor polgármester, s a Szabadszállási S. E. elnöki posztjáról Cserjés Sándor
képviselő. Dr. Balázs Sándor, s Cserjés Sándor
tiszteletbeli tagok maradtak.
A szabadszállási foci csapat az elmúlt időszakban nem túl jó eredményeket produkált. Az
okokat érdemes kielemezni, mert ez feltétlenül
szükséges a továbblépéshez. Reményt keltő
fordulat, hogy a fentebb említett törvényi

változások kapcsán, olyan elnöke lett az
egyesületnek, aki maga is aktív csapattag
volt. Beszélgetésünk során kiderült
számomra az is, hogy a fiatalos lendület, a
friss erő mindenképp előnyt jelent majd a
csapat számára.
- Milyen lépések szükségesek elsőként a
jobb eredmények eléréséhez? kérdezem az
új elnököt.
- Először is eggyel több gólt kell rúgni az
ellenfélnél! hangzott a válasz. Azonban
komolyra fordítva a szót: „Vissza szeretném
csalogatni, azokat a focistákat, akik elmentek
itthonról! A jó eredmények eléréséhez
szükséges a csapat fegyelmének javítása is.
Ezalatt azt értem, hogy az edzésekre és a
meccsekre is rendszeresen kell járni. Az
edzéslátogatottság a nyári időszakban
viszonylag könnyebben megoldható.
Azonban a téli időszámításra való áttérés után

ez már gondot jelent. Sokan más településeken dolgoznak, s éppen ezért az estébe
nyúló edzéseket a pálya megvilágítása nélkül
nehéz lesz megoldani.”
- Az őszi idényre való felkészülés
elkezdődött e már?
- Igen. Július 12-től elkezdtük a felkészülést.
Ezen a napon volt az első meccs, valójában ez
már felkészülési meccs. Csengődön
játszottunk. 5-4 lett az eredmény Csengőd
javára. A visszavágó nem túl jó eredménnyel
végződött itt Szabadszálláson: 4-0-ra nyert s
csengődi csapat. Ez még a kezdet, jobb
eredményekre törekszünk. Heti 2 edzést
tartunk.
Jó hír azonban, hogy az NCA pályázaton
sikerült pénzt nyernünk.
(Ariport folytatódik következő lapszámunkban!)

-kve-

Szabadszállási Városi Napok kispályás labdarúgó torna 2009. 07. 04.
2008-tól évente, a Városi Napok keretében a
BARÁTOK FC. kispályás labdarúgó tornát
rendez.Atorna ez évben még meghívásos, de a
következő évtől versenykiírás szerinti
nevezéses rendszerben kerül lebonyolításra. A
mostani tornán Szabadszállás testvérvárosának (Schönenberg Kübelberg) két
csapata, Solt csapata, a szabadszállási
"Soldiers" és a Barátok FC. két csapata mérte
össze tudását. A tervezett lebonyolítási rend
szerint a hat csapatból két csapatot, a Soltot és
a Schönenberg 1. csapatát kiemelve két
csoportba hozzájuk sorsoltuk a további négy
csapatot úgy, hogy a Barátok két csapata és a
két német csapat ne kerüljön egy csoportba.A
jó iramú, de helyenként sok technikai hibával
tarkított nyitómérkőzéseket követően a torna
védnöke, a Honvéd Nyugdíjas Klub elnöke,
Horváth Balázs nyugállományú ezredes
kívánt sportszerű játékot és nyitotta meg
hivatalosan a versenyt.A selejtezők első
meglepetése, hogy Solt csapata kikapott a
Barátok FC. 2. csapatától kemény mérkőzésen
3:2-re, míg a másik csoportban a Soldiers 7:3ra felülmúlta a német csapatot, a Barátok 1.
csapata viszont csak keservesen tudott nyerni
a Soldiers ellen 4:3-ra. A német csapatokról
elmondható, hogy kissé álmosan kezdtek, ami
érthető, hiszen hosszú út, és a népszerű
SZ.A.R fesztiválnak köszönhetően hosszú
éjszaka állt mögöttük.
A selejtezők végeredménye az alábbiak
szerint alakult:
"A" csoport:
1. helyezett Barátok 2. csapata
2. helyezett Solt csapata
3. helyezett Schönenberg Kübelberg 1.
csapata
"B" csoport:
1. helyezett Barátok 1. csapata
2. helyezett Solt csapata
3. helyezett Schönenberg Kübelberg 2.
csapata
Következtek a helyezésekért zajló
mérkőzések. Az 5. helyért a két német csapat a

"nagy melegre" való tekintettel, hetes
rúgásokkal döntötte el a helyezéseket, melyet
Schönenberg 2. csapata 3:2 arányban
megnyert.
A 3. helyezésért igen kemény, helyenként
szabálytalanságokkal terhelt mérkőzésen a
Solt csapata 7:2 arányban bizonyult jobbnak a
Soldiers csapatánál.

A torna döntőjét a Barátok FC két csapata
vívta, mely egyáltalán nem volt
barátságosnak mondható. A csapatok
presztízsharcot vívtak a győzelem
megszerzéséért. A főleg a második
félidejében szikrázó küzdelemből Vörös
Zsolt góljával végül a Barátok 1. csapata
került ki győztesként
Atorna végeredménye:
1. helyezett: Barátok 1. csapata
2. helyezett: Barátok 2. csapata
3. helyezett: Solt csapata
4. helyezett: Soldiers csapata
5. helyezett: Schönenberg Kübelberg 2.
csapata
6. helyezett: Schönenberg Kübelberg 1.
csapata
A legsportszerűbb csapat:

Schönenberg Kübelberg 1. csapata
A legjobb góllövő 7 góllal: Lázár
Norbert a Solt csapatából
A legjobb kapus: Debreczeni
Szabolcs a Soldiers csapatából
A legjobb játékos: Dr. Tóth Gyula a
Barátok 2. csapatából
Különdíjat adott át a torna védnöke, a Honvéd
Nyugdíjas Klub elnöke, Horváth Balázs úr a
torna megszervezéséért a Barátok
csapatának. Különdíjat adott át Szabadszállás
Város Önkormányzata nevében a torna
fővédnöke, dr. Balázs Sándor polgármester a
legeredményesebb német csapat, a
Schönenberg Kübelberg 2. csapata részére.
Az eredményhirdetést követően a
polgármester úr gratulált a csapatoknak a
sportszerű és eredményes játékhoz, gratulált a
torna szervezőinek, majd bezárta a versenyt. A
jó hangulatú sportrendezvény tapasztalatait a
csapatok és a torna támogatói egy finom ebéd
elfogyasztása során a Zöld Ász vendéglőben
összegezték. Természetesen a tornát a Barátok
csapata egyedül és önerőből képtelen lett
volna lebonyolítani. Köszönet illeti a Város
Önkormányzatát, Szabó Imre vállalkozót,
Pellikán Imre vállalkozót és a József Attila
Közösségi Házat a helyszínek és a hangosítás
biztosításáért, valamint az anyagi
támogatásért. Köszönet a további
támogatásokért: Szabó Sándor, Szívós
László, Szőke Péter, Varga István
vállalkozóknak, valamint a kecskeméti
MAPET 2007 Kft-nek, s külön köszönet
Kurdi Gabriellának a profi tolmácsolásért és
Kovács Sándornak , valamint Pintér
Jenőnek a játékvezetésért.
Ta l á l k o z z u n k 2 0 1 0 - b e n m á r a z ú j
lebonyolítási formában megrendezésre kerülő
versenyen, reményeink szerint sok csapat
részvételével.
Barátok FC. (www.baratokfc.5mp.eu)
Búza Vince
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Óvodai dolgozók kirándulása

Június 23-án kirándulni voltunk. Első
állomásunk Kocs volt, ahol Papp Miklós volt
parancsnok úr és felesége várt bennünket. Egy
szép köszöntőt mondott a tiszteletünkre,
kenyérrel és sóval kínált bennünket, ami
meglepő volt számunkra, mert régen is így
köszöntötték a magyar embereket. Egy régi
parasztházat néztünk meg, és annak
berendezését.

Köszönettel...
....tartozom Sípos Lukácsnak, Molnár
Istvánnak, ifj. Sípos Lukácsnak! Az első
hívó szóra eljöttek a Városi Napok alkalmával
tervezett kocsikázásra. Szép lovaikat, s a kis
pónikat befogva: csupán szeretetből elvittek
bennünket egy rögtönzött városnézésre.
Erdélyből, Vargyasról ideérkező testvéreink, s
a gyermekek egyaránt jól érezték magukat a
közel egy órás kiránduláson.
Köszönettel: Kisné Vidéki Eszter

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
Szakrendelő udvarának rendbehozataláért
mindazoknak, akik ezért tettek. Így a
kivitelezésben, végrehajtásban részt vevő
minden személynek. Szeretnénk megköszönni azt is, hogy azért vannak törekvések, s
ígéretek, amelyek megtartatnak! A megszépült udvarral kapcsolatban már vannak
pozitív visszajelzéseink. Külön köszönetet
szeretnénk mondani: dr. Balázs Sándor
polgármester úrnak, s Somogyi Józsefnek a
GAMESZ vezetőjének.
Reméljük, hogy a közelmúltban megrongált, s
most felújított utcafront felőli részek
megmaradnak! Kérjük, hogy vigyázzunk
értékeinkre közösen!
Tisztelettel: a régi szakrendelő dolgozói

Az idegenvezető hölgy, aki maga is óvónő
volt, elmondta, mivel foglalkoztak az
emberek, és hogyan éltek. Utána a Kocsi
Múzeumba mentünk. Különböző régi
szerszámokat és kocsikat láttunk, amit még
ma is használnak. Minden évben
kocsiversenyt rendeznek falunap alkalmából,
és ezeket emberek húzzák, vonják.
Elmondásuk szerint ez nagyon látványos.

Szabadszállás Városi
Napok
Gyermek kispályás
labdarúgó torna
2009. július 4.
Szabadszálláson a Városi napok alkalmából 2
db új futballkapuval gazdagodott a Rozsnyai
téri játszótér, amelyet az általános iskolás
korú gyerekek kispályás labdarúgó torna
keretében avattak fel. A végeredmény a
következőképpen alakult:
I. Általános iskolás korú gyerekek 1 - 4
osztályig:
1) Szabadszállási Foci Klub
2) Törpék
II.Általános iskolás korú gyerekek 5 - 8
osztályig:
1) Arsenal
2) Aranycsapat
3) Szabadszállási Foci Klub
női csapata
4) Liga válogatott
A sportszerű mérkőzéseket vívó csapatok
legtechnikásabb játékosait (Pintér Anett,
Somogyi Zsófia, Kanizsai Ádám, Hegedüs
Edvin) dr. Balázs Sándor polgármester és
Horváth Balázs, a Honvéd Nyugdíjas Klub
elnöke részesítette külön elismerésben.
Somogyi József

Ezután Papp Miklós úr és felesége meghívott
bennünket a szülei házához. Nagyon
szívélyes vendéglátásban volt részünk, meleg
teával, különböző ízű pálinkával, finom
borral és zsíros kenyérrel kínáltak bennünket,
közben megnéztük a szépen gondozott kertet,
különböző fajátékokat, fürdőmedencét,
melyet az unokák számára készített. Igaz,
esett az eső, de észre sem vettük, mert olyan
jól éreztük magunkat. A vendéglátást
köszönjük Papp Miklós úrnak, családjának és
kedves szüleinek.
Jó egészséget kívánva vidáman indultunk
tovább. Tatán kisvasútra ülve megtekintettük
a város nevezetességeit. Továbbindulva
Majkra a remeteházat néztük meg, ahol
emberek egy életen keresztül éltek némasági
fogadalomban. Ezt a szép napot fagyizással
fejeztük be.
Élményben gazdagon és abban a reményben
tértünk haza, hogy jövőre is kirándulni
fogunk.
Itt szeretném megköszönni a magam és
m i n d a n n y i u n k n e v é b e n Va s k ó
Lászlónénak és Horváthné Fülöp
Katalinnak, hogy megszervezték ezt a szép
kirándulást.
Pásztohai Sándorné

Könyvtári hírek
1.Ajánlat új könyveinkből:
- Jeffrey Archer - Kettős mérce
(Világsikerek)
- Wilbur Smith - Mennydörgés
- Claudia Gray - Evernight (Vörös pöttyös
könyvek)
- Susan Wiggs - Csöndes kikötő
- Paulo Coelho - A győztes egyedül van
- Szép versek 2009
- Csipeszcsodák gyerekeknek
- Meg Cabot - A neveletlen hercegnő naplója
10.
- Mi micsoda - Kutyák
A könyvek augusztus 4-én kerülnek ki az „új
könyvek” polcra.
2. A készlet erejéig!
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár eladja
régi folyóiratait.
/HVG, Természet Gyógyász, Anyák
Lapja, Story, Hölgyvilág, Kiskegyed, Nők
Lapja, Praktika, Ötlet Mozaik, Szép Lak,
Otthon, Lakáskultúra, Computer
Panoráma, Ifjúsági Magazin, Zsiráf, Autó
Motor/
A kínálat megtekinthető és megvásárolható
a könyvtár nyitva tartási idejében.
Vass Roland
könyvtáros

Az „Év tanulója” című cikkhez
A napokban egy névtelen levelet kaptam,
amelyben felhívták a figyelmem egy másik
kitűnő tanulóra. A levél írója szerint „csak egy
hajszál választotta el attól, hogy ő legyen az
év tanulója.” Kérésének, hogy levelét
jelentessem meg a Hírmondóban, a
következő okok miatt nem tudok eleget tenni:
-az újság az „Év tanulóját „mutatja be, névtelen levelet nem közlünk le.
Gyenes Mónika
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Városi Napok 2009.
A Szabadszállás Város Önkormányzata által
rendezett „Városi Napok” nyitó eseménye a
Somogyi György, Tóth Edina, Szamosváry
Zsolt munkáiból készült fotókiállítás volt. Az
„Én láttam a szivárványt” címet viselő,
gyönyörű képek a tavalyi „Kurultaj”
pillanatait örökítik meg. A kiállítást, s ezzel az
ünnepi rendezvénysorozatot dr. Balázs
Sándor nyitotta meg. Beszédében kiemelte a
magyarságunk hagyományainak fontosságát,
ezen értékek megőrzését. Ezen a napon egy
felbecsülhetetlen értékkel lett gazdagabb
városunk, hisz Kő Pál szobrászművész,
József Attilát ábrázoló domborművét
ajándékozta nekünk. Kis-tóth Ferenc, aki
immár régóta él közöttünk, jó barátja a híres
művésznek. E kapcsolat, valamint a dr. Balázs
Sándorral való új ismeretség révén került
Szabadszállásra a József Attila egyéniségét
hűen őrző alkotás. Az avató beszédet Kis-tóth
Ferenc mondta el. Az ünnepi program
Szamosfalvy Swartz András bútordíszítő
faszobrász kiállításával folytatódott. Egy
olyan szakma képviselője állította ki munkáit,
amely napjainkra kihaló félben lévő
mesterséggé vált. A József Attila Közösségi
Ház előcsarnokában Máthé Ferenc Ilonka
vargyasi fafaragó művész mesélt kiállított
alkotásainak „előéletéről”. Majd „Prielle
Kornélia ruhakiállítás” várta a közönséget.

Fodor Sándorné Pandúr Eszter rekonstruálta a
korabeli ruhákat, s a hónapokig tartó munka
eredményét sokan csodáltuk meg. Az „Új
szövetség” című film (Kurultaj)
díszbemutatója után, az ünnepi műsor
következett. Dr. Balázs Sándor köszöntötte a
megjelenteket, a partner települések
képviselőit. Beszédében hangsúlyozta, hogy
az idei Városi Napok különlegessége abban
rejlik, hogy a közöttünk élő tehetséges,
szabadszállási emberek adták a programok
java-részét. Majd a „Szabadszállás
Tiszteletbeli Polgára” címet adományozta
vargyasi testvéreinknek. Így Ilkei Ferenc
polgármester úrnak, Máthé Ferenc Ilonka
fafaragó művésznek, s a távollevő Veres
Miklós festőművésznek. Ünnepi köszöntőt
mondott Ilkei Ferenc vargyas polgármestere,
és Karl-Heincz Schoon SchönenbergKübelberg polgármestere. A műsorban
fellépett a Vadrózsák Citera Zenekar, a
Kiskun Népdalkör, s a Lukács László által
vezetett felnőtt néptánc csoport.
A későbbiekben a Szentmiklósi Big-Band
nagysikerű koncertje következett. A 2009.
július 3-i nyitó programok után a szombati
napot is saját tehetségeink műsorai
varázsolták színesebbé. (Lapunk oldalain, a
különböző helyszíneken zajló eseményekről
bővebb tudósításokat is olvashatnak.)
Az idei „Városi Napok” fő jellemzője volt,

hogy a különböző helyszíneken a szabadszállási civil szervezetek is sok értékes
programmal szolgáltak. Ötödik alkalommal,
s sikerrel zajlott a Sz. A. R. Fesztivál. A
Dörmögő-háznál a Nőszirmok Klub által
rendezett gyermek programok, a Tájháznál a
Magyarok Szövetsége előadás sorozata,
gyermek foglalkozásai, a Honvéd Nyugdíjas
Klub immár megszokott rendezvényei,
különféle sportesemények.
A 2009-ben rendezett „Városi Napok” értékét
a sokszínűség, az összefogás szép példája
adta. Bebizonyosodott, hogy a város
önkormányzata, s a Szabadszálláson
tevékenykedő civil szervezetek képesek
összehangolt, és áldozatvállaló munkával
teljesebbé, szebbé varázsolni városunk
életének egyik fő eseményét. Bizonyára
akadnak majd olyanok, akik erőteljes
kritikával illetik a rendezvénysorozatot. Az
építő jellegű, segítő szándékú kritika
mindannyiunk hasznára válhat majd,
okulhatunk belőle. Az oktalan, rosszindulatú
és pontatlan információkon alapuló
megjegyzésekre, pletykára jelen helyzetben
nincs szüksége ennek a városnak. Csak
együtt és csak jó szándékkal haladhatunk
előre, bármiről is legyen szó!
Kisné Vidéki Eszter
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Túl az időn
Napok óta jelezték, hogy hatalmas vihar fog
Magyarországon végig söpörni.
Aki akart, aki tudott, felkészült egy esetleges
rendkívüli helyzetre. 2009. július 18-án a
délutáni órákban érte el Szabadszállást a vihar.
Nem volt túl komoly. Szerintem sokan
fellélegeztünk. Bár az áram 16 óra 10 perckor
elment a Kölcsey téren, s a Munkácsy utca
egyes részein is, de mindenki türelmesen várt.
2009. július 19-én este 20 óra után 15perccel
írom e sorokat. Az áram egy aggregátor
segítségével elegendő arra, hogy némi fény
legyen a lakásban, hogy írhassak a gépemen, s
a még megmaradt étel ne romoljon meg.
Mert bizony mostanra minden fagyasztó
leolvadt, romlik az étel a melegben. És még
szerencsénk van, mert nincs közöttünk, itt
lakók között olyan, aki lélegeztető gépre
szorul, vagy olyan asthmás kis gyermek, aki
csak elektromos belélegzőn keresztül tudja
bevenni a gyógyszerét. De sok az idős ember,
aki vaksötétben botorkál a házában, s 28 óra
elteltével sincs megoldás. Az étel bizony
megromlott.
De mi történt ez idáig? kérdezi joggal az
olvasó. Nos, a magyar ember türelmes, s csak
tegnap este 8 órakor kezdtünk el telefonálgatni
a megadott két telefonszámon, amelyből az
egyik „helyi tarifás” (tudtuk meg „menetközben”). Géphang figyelmezteti a

telefonálót, hogy „üdvözlik a bejelentőt”, és
hogy „a rendkívüli időjárási viszonyok
között, a munkatársak megkezdték a hibák
elhárítását”, és hogy „türelmüket kérjük”.
Majd arról is szó esik, hogyha indokolatlan a
szerelők kihívása, akkor mi is történik: ki
kinek, és mit fizet. Ha valaki kitartó, és még
ekkor sem ijedt el akkor közli a géphang, hogy
a várakozási idő több mint 3 perc. A sok
hívásból egyet konkrétan lemértem, negyed
óra volt. Letettem a telefont. Valójában majd
mindenki így járt. Akinek sikerült mégis
beszélni az illetékessel, az örömmel adta
tovább a hírt. És vártunk türelmesen, és
vártunk, és vártunk. Aztán újra telefon... aztán
még egy.
Délelőtt eszembe jutottak a Tűzoltók. Már
siettem is oda, gondolván, hogy most aztán
felgyorsulnak a dolgok. Látos Róbert nyitott
ajtót, hellyel kínált, s közben mondta, hogy
már ő is régóta próbálkozik, hisz sok a
bejelentés. Szerencséje volt, s hamar sikerült
kapcsolatot teremteni a „hibaelhárítókkal”.
Hallottam, amint egy kunadacsi gazdáról is
említést tesz, akinek 2010 csirkéje bánja az
áramszünetet hisz mindene gépesítve volt.
Örültem, hogy nem én vagyok most a gazda
helyében.
Utoljára a „24 órás” napforduló „ünnepén”
sikerült telefonon beszélnem azokkal, akiket

Visszatekintő a
Szabadszállási Foci Klub
első féléves tevékenységére

támogatóinak ezúton mond köszönetet a „Foci
Klub”!
Július 04-én, a „Városi Napok” eseményei
között szerepelt a Rozsnyai téri pálya avatása,
ahol a csapat 2 csoporttal is részt vett. Az
eredmény: egy I., és egy III. helyezés!
A lelkesen dolgozó, s sportoló „Foci Klub”
vezetője és tagsága ezúton mond köszönetet
a támogatásért: Szabadszállás Város
Önkormányzatának, a Petőfi Sándor Általános
Iskolának, a József Attila Közösségi Háznak, a
Tóth Autómix Vendéglő és a Zöld Ász
Vendéglő tulajdonosainak, a Cso-Ker Papír és
Írószer Bolt tulajdonosának, a Csikós Fotó.
tulajdonosának, a közhasznú munkásoknak,
és minden
magánszemélynek, akik
támogatásukkal segítették a „Szabadszállási
Foci Klub” eredményes tevékenységét.
-kve-

2009. február 27-én, a Czégány Pál vezette
„Foci Klub” szervezésében a „24 órás foci”
mozgatott meg több mint 250 szabadszállási
óvodást, iskolást, felnőttet egyaránt. 64
csoport, csapat vette ki részét a jó hangulatú, s
a mozgásról szóló rendezvényen. A „Foci
Klub” 47 fővel képviseltette magát ezen a
napon.
Köszönet illeti a pedagógusokat, az
óvodapedagógusokat, s minden egyes
résztvevőt e sikeres napért. A Petőfi Sándor
Általános Iskolának egy Nike márkájú foci
labdával fejezte ki háláját a Szabadszállási
Foci Klub. A „24 órás foci” jó példa volt arra,
hogy a szabadszállási felnőttek, gyermekek
örültek a lehetőségnek, s örömmel fociztak
akár 24 órán át is.
A csapat életéhez hozzátartoznak azok a
kötetlen események, ahol pályán kívül is jól
érezték együtt magukat. A 24 órás foci
megrendezésében segédkező fiataloknak
k ö s z ö n e t k é p p e n e g y, a Z ö l d Á s z
Vendéglőben szervezett discó volt a jutalom.
A továbbtanuló csapattagoktól a Tóth
Autómix Vendéglőben vettek búcsút a
klubtársak.
Május 1-jén, a „Városi Sportnap” alkalmával
a „Lányok csapata” I. helyezést, míg a „Női
csapat” II. helyezést vívott ki magának.
Június 06-án a már hagyományos „Családi
Sportnap” keretén belül edző meccsekre is
jutott idő. A jó hangulatú esemény

„Hagyj egy szót
magad után!”
2009. a magyar nyelv éve. Ez alkalomból a
Balassi Intézet indított útjára a
www.szoszavazo.hu internetes oldalon egy
szavazást, amely végeredményeként a 10
legszebb magyar szó sorrendje alakul ki majd.
A „szószépségverseny” szokását Paul Valery
nyomán Kosztolányi Dezső honosította meg
Magyarországon. 1933-ban, a Pesti Hírlapban
megjelent legszebb szavaink a következők
voltak: láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard,
csók, vér, szív, sír.
-kve-

várunk türelmesen, ahogy kérték. Kérdeztem,
hogy mégis mikor? Nem tudott semmi
biztosat mondani.
Túl az időn, a türelmin, meg egyébként is, én
már elvittem a gyerekeket olyan helyre, ahol
van áram. Túl mindenen, s túl azon, hogy
megértem: másutt nagyobb károk is vannak.
Túl azon, hogy már tudom 3 kocsi áll
rendelkezésre egy viszonylag nagy területre,
ahol komoly károkat okozott a vihar. Szóval,
túl azon, hogy biztos embert próbáló módon
álltak helyt a szerelők, akiket úgy várunk már,
mint a „messiást”. Szeretném megkérdezni,
hogy kit érdekel Szabadszálláson a Munkácsy
utcában, s a Kölcsey téren áram nélkül maradt
lakók bosszúsága, kára?!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
szabadszállási Tűzoltó Köztestületnek, s
azon belül is Látos Róbertnek, hogy
lehetőségeihez mérten segített! A telefon
túlsó végén hallható géphangnak meg
semmit, pedig a legtöbbször csak vele tudtunk
„beszélgetni”.
Most már sötétedik, az aggregátor meg
benzinnel működik (nem olcsó), úgyhogy
lassan kifogy belőle az üzemanyag. És akkor
marad a sötétség...
Kisné Vidéki Eszter

Köszönet a segítségért
Ezúton szeretnék köszönetet mondani: dr.
Balázs Sándornak, aki anyagi támogatást
nyújtott a szabadszállási Mentőállomás
elektromos kapujának létrehozásához. Ez
valóban nagy segítség, hisz a kiérkezési idő
jelentősen csökken. A helyszínre érkezés
gyorsabb, s így a bajba jutott emberek
esélyei is jelentősen növekednek! Az
elektromos kapu beszereléséért, s a Mentőállomás elektromos hálózatának karbantartásáért köszönet illeti Szűcs Attilát, aki
munkáját ajánlotta a cél érdekében.
Szabadszállás Város Önkormányzatának
Hivatala egy használt számítógépet ajánlott
fel, ami nagyban segíti munkavégzésünket.
Ezért szintén köszönetet mondok!
Szőke Péter úr, az „SzP Kiskun” cég
vezetőjeként színes Tv-t ajánlott fel
számunkra, amit ezúton köszönök meg!
Szabadszállás Város Képviselő-testületének szeretném megköszönni, hogy
lehetővé tette a Mentőállomás épületének
festését, az ajtók és ablakok mázolását.
Munkánkat ez által szebb, otthonosabb
környezetben tudjuk végezni. Köszönetet
szeretnék mondani Szekeres Mihály úrnak,
valamint a GAMESZ vezetőjének:
Somogyi Józsefnek és összes dolgozójának
a folyamatos és állandó segítség nyújtásért!
Az elmúlt években Karácsony közeledtével
Oláh Ilona ajánlott fenyőfát a Mentőállomás
épületébe, amit szintén köszönök!
A szabadszállási Mentőállomás dolgozóinak nevében:
Horváth József
Mentőállomás vezető
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A 2009. június 24-i képviselő-testületi ülésről jelentjük:
folytatás a 4. oldalról

Alapszolgáltatási központ akadálymentesítésére DAOPpályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a DAOP-2009-4.3.1. kódszámú
„Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című
pályázati kiírásra pályázatot nyújt be a
Szabadszállás, Árpád u. 7. sz. alatti
Alapszolgáltatási központ komplex akadálymentesítésének megvalósítására.
A projekt teljes költségvetése 16. 666. 671 Ft,
amelyen belül a maximális támogatás összege
15.000.000 Ft, ezért az önkormányzat által
biztosítandó saját erő összege 1. 666. 671 Ft,
melyet a képviselő-testület a 2009. évi
költségvetésben szereplő pályázati önerő
terhére biztosítja.
Az önkormányzat saját költségei terhére
biztosítja a közbeszerzés lebonyolítását, erre
támogatást nem igényel. A projektmenedzsment feladatok végrehajtását saját
dolgozóival oldja meg, melyre támogatást nem
igényel.
Városközpont felújítására DAOP pályázat
benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt,
hogy a Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség DAOP-2009-5.1.2.B

„A városi örökség megőrzése és korszerűsítése pályázati felhívás”-ra pályázatot nyújt
be.Apályázat célja, hogy a régió kisvárosai és
nagyobb községei esetében a településkép
vonzerejének növelése céljából az egy-egy
közterületre, utcára, épületre, stb. kiterjedő
kisléptékű infrastrukturális beavatkozások
elősegítsék a településkép javítását, növeljék
a lakosság elégedettségi szintjét. A
konstrukció célja a település életében
jelentőséggel bíró központi területek,
építészetileg értékes épületek, az az azokhoz
kapcsolódó közművel megújítása.
A pályázatban szereplő felújítás összköltsége
45 millió Ft, melyhez szükséges 10 %-os
önerőt a képviselő-testület a 2009. évi
költségvetésben biztosítja.
Javaslat tiszteletbeli polgár címek
odaítélésére
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
Csőke József képviselő indítványára úgy
dönt, hogy 3 vargyasi polgárnak, Ilkei Ferenc
polgármester úrnak, Máthé Ferenc Ilonka
népművésznek és Veres Miklós festőnek a
„Szabadszállás Tiszteletbeli Polgára” címet
adományozza melynek átadására a városi
napok keretében megrendezett ünnepségen
kerül sor.

Felhívás
parlagfű mentesítés
elvégzésére!
A növényvédelmi törvényt felváltó, az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény értelmében a
földhasználó és a termelő köteles az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.
E határidő után helyszíni szemlék formájában fokozott ellenőrzések
történnek a fertőzött területek felmérése érdekében. A parlagfűvel
fertőzött területek ismeretében a területileg illetékes Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságok ( belterület esetén a település jegyzője)
a kötelezettség elmulasztása esetén elrendelik a közérdekű
védekezést.
A virágbimbós parlagfű elleni védekezéseket elrendelő
határozatokat - a földhasználó előzetes értesítése illetve
fellebbezésére tekintet nélkül - a helyi önkormányzatok
hirdetőtáblájukon, kifüggesztéssel teszik közzé, mely azonnal
végrehajtható.
A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi szerv
növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a terület
nagyságától és az erősen allergizáló növény előfordulásának
mértékétől függően 15.000-5.000.000. Ft.
(forrás: Internet)

Európai Mobilitási Héthez történő
csatlakozás megtárgyalása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy csatlakozik a 2009. szeptember 1622 között megrendezésre kerülő Európai
Mobilitási Héthez a felhívásban szereplő öt
feltétel vállalásával.
„Virágos Szabadszállásért” elismerő cím
adományozásáról döntés
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Virágos Szabadszállásért”
elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7/2009. (IV. 23.)
rendelet 4 §. (5) bekezdése alapján 2009.
évben a „Virágos Szabadszállásért” címet
Varga Marianna, Szabadszállás Benczúr Gy.
u. 19. szám alatti lakosnak adományozza,
melynek átadására a városi napok
programjain belül kerül sor.
Bak Nándor képviselő felajánlása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy jóváhagyja Bak Nándor
képviselő felajánlását, mely szerint
képviselői tiszteletdíjából 600.000 Ft-ot a
Szabadszállási Sportegyesület javára,
100.000 Ft-ot pedig a Kultúrkapocs
Egyesület javára ajánl fel.

Csalán
Acsalánfélék családjába tartozik.
Hatóanyag: flavonoidok, klorofil, glikozidák, cseranyag, hangyasav,
hisztamin, B- és C- vitamin, ásványi sók.
Hatás: vérszegénység ellen, vizelethajtó, izületi gyulladás, reuma,
epeutak megbetegedése, külsőleg fejbőr, haj kezelésére,
bőrkiütésekre, ülőfürdőként, aranyeres bántalmakra.
( forrás: Hanna Parrot, Gyógynövények és gyógyteák )

Könyvtár
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Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
00

Augusztus 10. 16 a
Helytörténeti Gyűjtemény előtere.
Elérhetőség: Szabadszállás Alsószőlők 148/A
(Lófogó tanya)
Telefon: 76/717-110, 30/218-49-87
Email: kiskunkapitany@freemail.hu

Rozika néninek 89. születésnapjára
Az óra mutató jó előre haladt.
A sok „jóság” a szívünkben
maradt.
Kívánunk még
sok szépet, egészséget.
Szívből köszöntjük
családunk nevében.
Régi szomszédasszonya és családja

Zenei szolgáltatás:
Vállaljuk lakodalmak, bálak
céges bulik ,családi ünnepségek
iskolabálak kedvezményes áron.
Sátorbérlés 150-200 főig.
Tel: 06-20-501-2733

Piktor Üzletház Izsák
Hőszigetelő rendszer 5cm hungarocellel
színfelár nékül,10év színgaranciával 1640Ft/nm.
Homlokzat festék színfelár nélkül.
Beltéri falfesték 10 l/ 2000 Ft.
Csempék, járólapok.
Izsák, Kossuth L. u. 8.
Tel: 76/360/103
Nyitva H-P: 7-17- ig.
Szo: 7.30-12-ig
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Hírdetések árai:
1 oldal
1/2 oldal
1/4 oldal
1/8 oldal

22.000 Ft
11.000 Ft
5.500 Ft
2.750 Ft

Köszönetnyilvánítás: 1.500 Ft / darab
(keretben fényképpel együtt)
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Hírdetéseiket leadhatják a
Helytörténeti Gyűjteményben és
a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban.
Következő lapzárta:
augusztus 18.
délután 16 óra
Alapító:
Szabadszállás Város Önkormányzata
Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
honlap: varosikonyvtar.5mp.eu
Felelős szerkesztő: Gyenes Mónika
Telefon: 06-76/558-006/122
Szerkesztőség levelezési címe:
6080 Szabadszállás, Kossuth L. utca 2.
E-mail:
szabadszallasi.hirmondo@szabadszallas.hu
Szabadszállás Város honlapja:
www.szabadszallasvaros.hu;
www.szabadszallas.hu
Megjelenik: 2800 pld-ban
ISSN 1788-9812

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
özv. Vér Sándorné temetésén
megjelentek, sírjára koszorút és
virágot helyeztek.
Külön köszönet a
kezelőorvosának.
„Küzdöttél, de már nem lehetett
Átölel a csend és a szeretet
Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, kit igazán szeretnek.”

A gyászoló család

Házasságot kötöttek
2009. június 19-én

Huszár Anita Éva
és

Várnagy Zsolt Tamás.
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ÉRETTSÉGIZZEN
ESTI TAGOZATON SZABADSZÁLLÁSON !
A Kun László Középiskola és Szakiskola
Szabadszállási Tagintézménye
FELVÉTELT HIRDET
a 2009/2010-es tanévre
gimnáziumi képzésre.
Jelentkezni lehet négy éves érettségi felkészítő képzésre, de beszámítható a
jelentkező korábbi tanulmányai során szerzett előképzettsége. A jelentkezés
alapfeltétele a 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány, valamint a tankötelezettség
korhatárának betöltése.
A képzés során a tanulók a gimnáziumi képzésre előírt tantárgyakat tanulják.
A tanulók a 12. évfolyam sikeres elvégzése után gimnáziumi érettségi vizsgával
fejezhetik be tanulmányaikat.
Az oktatás hetente két alkalommal (hétfőn és szerdán), esti tagozaton,
délután 15.00 és 20.00 közötti időben történik!
Érdeklődni és előzetesen jelentkezni lehet :
GALAMBOSNÉ SZITÁS ZSUZSANNA
tagintézmény-vezetőnél a
06-(30)-685-3739-es telefonszámon.
A képzésről részletes információ kérhető még (munkanapokon, munkaidőben):
DEBRECZENI SÁNDOR
igazgatóhelyettestől a 06-30-9140-035-ös telefonszámon.
Beiratkozás a gimnáziumi képzésre :
július 20-án és 27-én 16.00-tól 18.00-ig
augusztus 17-én, 24-én 16.00-tól 18.00-ig
augusztus 29-én 08.00-tól 10.00-ig
A beiratkozás helye: a Petőfi Sándor Általános Iskola épületében
Szabadszállás, Kálvin tér 8. sz.
A beiratkozáshoz szükséges a személyi igazolvány, a legmagasabb iskolai
végzettséget igazoló bizonyítványok (az évfolyamba sorolás ezek alapján történik).
Középiskolánk tanulói jogosultak Diákigazolvány igénylésére és a velejáró
kedvezmények igénybevételére. A jogszabályi előírásokban meghatározott feltételek
szerint - alanyi jogon - családi pótlék igénylésére is jogosultak.

A képzés tandíjmentes. A beiratkozóknak csak egyszeri iskola-fenntartási
hozzájárulást kell fizetni beiratkozáskor, amelynek összege 11.000.- forint.
A képzést csak a szükséges jelentkezői létszám megléte esetén indítjuk!!!

