SZABADSZÁLLÁSI
HÍRMONDÓ
Szabadszállás Város Önkormányzatának hivatalos lapja

Ady Endre: Karácsony
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
Úgy mint régen
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

VI. évfolyam 12. szám

Karácsonyi gondolatok
Szent Pál Korintusiakhoz írt levele alapján
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal,
égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem
fel, de a családom felé nincs bennem szeretet,
nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

Aszeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben
jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő
asztalterítő van.

Ha karácsonyi süteményeket sütök, ízletes
ételeket főzök, és csodálatosan megterített
asztalt készítek elő, de szeretet nincs bennem,
nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezzem, az
öregek otthonában karácsonyi énekeket
énekelek, és mindenemet segélyként
elajándékozom, de szeretet nincs bennem,
mindez semmit nem használ nekem.

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy
menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy
vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz,
mindent remél, mindent eltűr.
Aszeretet soha el nem múlik.

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és
színes gömbökkel díszítem fel, és ezernyi
ünnepségen részt veszek, de Jézus Krisztus
nincs a szívemben, akkor nem értettem meg,
miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy az
megölelje gyermekét.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és
megcsókolja a házastársát.

A videojátékok tönkre mennek, a könyveket
kiolvassuk, a babákat megunjuk, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka
megmarad.

Áldott ünnepeket kívánunk
mindenkinek!

Meghívó
2009. december 19-én, szombaton
délután 15órakor, a
József Attila Közösségi
Házban hagyományos

De jó volna, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

ADVENTI
műsort rendezünk.
Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit!

Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget.
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra.
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Nőszirmok Klub tagjai

Tisztelt Ügyfeleink!

December
Télelő, Karácsony hava
30
Telehold 2-án 08
Utolsó negyed 9-én 0113
Újhold 16-án 1302
Első negyed 24-én 1836
Telehold 31-én 2013
November 23-tól december 21-ig tart a Nyilas
csillagjegy.
A tél kezdete: december 21.
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)

Szabadszállás Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2009.
december 28-tól december 31-ig igazgatási
szünetet rendel el Szabadszállás Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál. Az
igazgatási szünet nem érinti az Okmányiroda és
a Gyámhivatal ügyintézését. A haladéktalan
intézkedést igénylő ügyek esetében pedig
ügyeletet tartunk.
A hivatal dolgozói nevében kérem a Lakosság
szíves megértését!
Dr. Kusztos Mónika
jegyző
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Szabadszállás Város Képviselőtestülete 2009. október 20-ai
rendkívüli ülésének határozatai
Folyékony hulladék közszolgáltatásra
beérkezett pályázat elbírálása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatára úgy
dönt, hogy az önkormányzat által meghirdetett
„Szabadszállás közigazgatási területén történő
kommunális folyékony hulladék begyűjtésére és
elszállítására” kiírt jelen pályázati eljárás
nyerteseként Somogyi István (6070 Izsák,
Kossuth L. u. 89.) és Varga Sándor (6080
Szabadszállás, Bajcsy-Zs. u. 10.) együttes
pályázatát hirdeti ki nyertesként az együttes
pályázatban szereplő ajánlat szerint.
Leader pályázat a helyi kulturális, muzeális
értékek megőrzésére
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
pénzügyi és igazgatási bizottság javaslatára úgy
dönt, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt a helyi
kulturális, muzeális értékek megőrzése,
kiállítóhelyek, berendezéseik és eszközök
fejlesztése tárgyban nettó 1 millió Ft összegben
pályázatot nyújt be a Helytörténeti gyűjtemény
belső felújítására: vitrinek beszerzésére,
villanyhálózat felújításra, festésre.
A pályázat önereje és a költségek ÁFA vonzata
mindösszesen 250.000 Ft, melyet a képviselőtestület a 2009. évi pályázati önerő keretből
biztosítja.
Leader pályázat rendezvények támogatása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
pénzügyi és igazgatási bizottság javaslatára úgy
dönt, hogy a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt rendezvények
támogatása tárgyban a maximális összeggel
nettó 2.666.700 Ft összegben pályázatot nyújt
be a 2010. évi rendezvényekre és ezen belül a
költségek 30 %-ában kiadványkészítésre.
A pályázat önereje és a költségek ÁFA vonzata
mindösszesen 666.700 Ft, melyet a képviselőtestület a 2009. évi pályázati önerő keretből
biztosítja.
Szabadszállás Város Önkormányzata

Megemlékeztünk
Az Önkormányzat ez év januári döntésének
megfelelően 2009. október 29-én, halottak napja
alkalmából dr. Balázs Sándor polgármester, dr.
Kusztos Mónika jegyző és a képviselő testület
tagjai dr. Vidéki Mihály és Katona Lajos sírjánál
elhelyezték a megemlékezés koszorúit.
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T Á J É K O Z TAT Ó
a szociális ellátások utalványos formában történő juttatásáról
Az átmeneti segély és a rendkívüli
gyermekvédelmi kedvezmény legmegfelelőbb,
célirányos felhasználása miatt tett javaslatot Dr.
Balázs Sándor polgármester, hogy ezeket a
támogatásokat készpénz helyett utalványos
formában juttassa a Polgármesteri Hivatal
Szabadszálláson az arra leginkább rászorulóknak.
A javaslatot követően a környező településeket
megelőzve ez év júliusában bevezetésre került
az
? étkezési csekket, amely kizárólag
fogyasztásra kész élelmiszer vásárlására, és a
? suli csekket, amely tankönyv,
taneszköz és ruházat vásárlására
használható fel.
Amegrendeléssel kapcsolatos díjak:
? szerződéskötési díj 490.-Ft+ÁFA
? szolgáltatási díj (0,5% és 5% között
mozog) 2%, amely a megrendelt
csekkek után 6.000.-Ft-ot jelentett.
Több cégnél is tájékozódott a Hivatal, és a fenti
legkedvezőbb feltételeket nyújtó cégtől rendelte
meg az utalványokat.
Költségeket tekintve is előnyös, de biztosítja a
Kft. az utalványok biztonsági futárszolgálattal
történő eljuttatását az Önkormányzathoz,
azonban lehetőség van saját szállításra is.

Élelmiszercsomagot
kaptak a rászorulók
A szabadszállási Alapszolgáltatási Központ,
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat EU
Élelmiszersegély programban vett részt, amit
a Magyar Ökomenikus Segélyszervezet
koordinált. Városunkban 400 csomagot
osztottunk ki rászoruló nagycsaládosok,
kisnyugdíjasok, valamint önhibájukon kívül a
létminimum közelében élő emberek között.
Egy-egy csomag 6 kg lisztet, 1,5 kg cukrot, 1 kg
kekszet, 2 l tartós tejet, 3 kg tésztát tartalmazott.
Acsaládok értesítésében segítségünkre voltak az
óvoda, iskola dolgozói, valamint a védőnők. Az
áru városunkba történő szállítását Gáspár Ferenc
tanácsnok és Szívós László vállalkozó
finanszírozta, a raklapok leemelésében Ihos
Lászlóné vállalkozása volt segítségünkre. A
csomagok a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal intervenciós készletéből az
óvoda, iskola, a központ dolgozói és a védőnők
segítségével kerültek szétosztásra.
Az élelmiszercsomagok szétosztásakor a
polgárőrök jelenléte biztosította a problémamentes folyamatot.
A tanyavilágban történő szétosztást a
Balázspusztai Önvédelmi és Bűnmegelőzési
Egyesület segítette.
A csomagokkal sok embernek szereztünk
örömet, különösen az idős emberek
érzékenyültek el a nem várt segítségtől.
Amennyiben lehetőségünk nyílik rá, úgy a
jövőben is szeretnénk hasonló módon támogatni
a lakosságot.
Mindenkinek köszönjük a lebonyolításban
nyújtott segítséget!
Farkas Katalin
családgondozó

Már Szabadszálláson is kiépített elfogadóhelyi
hálózattal rendelkezik, és pontos listát adnak
kérelemre, hogy melyik csekk hol került
beváltásra.
Az utalványozási forma többletköltséget nem
jelent az Önkormányzat számára.
A következő évben a Polgármesteri Hivatal
tervezi az utalványok körét bővíteni gyógyszercsekkel és ruházati csekkel.
A gyógyszercsekk bevezetése célszerűnek tűnik,
mivel sokan kiestek a méltányossági
közgyógyellátás szigorításakor a támogatottak
köréből, így gyakran az átmeneti segélyt
gyógyszereik kiváltására kérik.
A gyógyszerutalvány kizárólag a szerződött
gyógyszertárakban, gyógyászati segédeszköz
boltokban váltható be, más helyen, más célra
nem használható fel. Az utalvány érvényes
orvosi vénnyel együtt is beváltható, mi ezt a
formát szeretnénk alkalmazni.
Szabadszálláson a Kft. a Rozsnyay Mátyás és a
Szent Imre patikával már felvette a kapcsolatot
ez ügyben.
Szabó Jánosné
szociális-hatósági és
okmányiroda vezető

Mellrákszűrés
A MaMMa Egészségügyi Zrt., - a
korábbi évek gyakorlatához
hasonlóan - Primavera Mobil
állomásával a Népegészségügyi
Program keretében 2009. december
16 és december 22. között végezne
kihelyezett mellrákszűrést a városi,
soltszentimrei és fülöpszállási
érintett korosztályú női lakosság
részére. A címlistát az ÁNTSZ-től
kapják meg, a beosztás, illetve a
többi érdeklődő hölgy (egyéb
korosztályból) részére időpont
adása ettől függ. A vizsgálatokon
minden olyan hölgy részt vehet aki
betöltötte a 40. életévét, beutalóval
rendelkezik, és 1 éven belül nem
volt hasonló vizsgálaton.
Dr. Kusztos Mónika
jegyző
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Kitüntető címek 2009-ben
1959-ben szerzett diplomát a
Semmelweis Egyetem Általános
Orvostudományi Karán. Az
egyetem elvégzését követően
1967 utolsó napjáig a BácsKiskun Megyei Kórház sebészeti
osztályán dolgozott. 1968. január
elseje óta végez Szabadszálláson
gyógyító tevékenységet, melyet
nyugdíjasként elhivatottságából
adódóan a mai napig folytat.
Áldozatos munkájának elismeréseként Szabadszállás Város
Képviselő-testülete 1997-ben
Szabadszállás Városért, 2003-ban
Szabadszállás Város Egészségügyéért kitüntető címet

1983-ban szerzett diplomát a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai
Tanárképző Intézetében. 1987 augusztusa
óta tanít az M. Bodon Pál Zenei Alapfokú
Művészetoktatási Iskolában korrepetitorként.
1987 óta először a zeneiskola keretében,
majd önálló hangversenyeket szervezve
igyekszik a szabadszállási zenei kulturális
életet művészetével és művésztársainak
bevonásával színesebbé tenni. Évente több

alkalommal szervez a közönség által
örömzenélésnek nevezett koncerteket.
Szabadszállás Város zenei életét gazdagító
önzetlen hozzáállása, kitartó közösségépítő tevékenysége alapján Szabadszállás
Város Képviselő-testülete Gémes
Adrienne részére Szabadszállás Város
Kultúrájáért kitüntető címet adományozza.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem
elvégzését követően 1976 őszén
került településünkre körzeti
orvosnak. A Vöröskereszt szervezésében aktívan részt vett a település
egészségügyi felvilágosításában és az
egészséges életmódra nevelésben.
A lakosság bizalma közéleti
szerepvállalásra ösztönözte, így 1980tól folyamatosan tagja Szabadszállás
Nagyközség Tanácsának, majd 1990től több cikluson keresztül
önkormányzati képviselő, az Egészségügyi Bizottság elnöke. Munkája
során kiemelt feladatának tartotta, és
aktívan segítette a város egészségügyi
Köztiszteletben álló szabadszállási vállalkozó, aki az 1970-es évek óta folytatja
vállalkozói tevékenységét. Jelenleg is több
mint harminc személynek, és ezzel harminc
szabadszállási családnak biztosít tisztességes
megélhetési lehetőséget.
A Bosch szervizben dolgozók alkalmazása
mellett a szakmai utánpótlás, nevelés terén is
Szabadszállás Város hírnevét öregbíti.
Szakmai tevékenységén túl éttermet is
üzemeltet, amely több szabadszállási
rendezvénynek ad otthont.
Másfél évtizede a Szabadszállási Ipartestület
elnöke.

adományozott számára.
Nem kizárólag szakmai, orvosi
tevékenységével érdemelte ki a
szabadszállási polgárok szeretetét
és tiszteletét, hiszen az elmúlt
évtizedek alatt bizonyította a
közösségre jó hatással bíró
személyes értékeit is.
Személyi kvalitásai, több évtizedes
munkássága, Szabadszállás Város
életét gazdagító önzetlen hozzáállása alapján Szabadszállás Város
Képviselő-testülete méltán adományozza dr. Mihályi László részére
Szabadszállás Város Díszpolgára
kitüntető címet.

helyzetének javítását, a szakellátás helyi
működésének erősítését.
Áldozatos munkájának elismeréseként Szabadszállás Város Képviselő-testülete 2002-ben
Szabadszállás Városért kitüntető címet
adományozott számára.
Városunkban eltöltött 33 éves egészségügyi és
közszolgálati munkája után vonult nyugdíjba.
Több évtizedes, az egészségügyben elvégzett
áldozatos munkája elismeréseként Szabadszállás Város Képviselő-testülete dr. Réthy
Aladár részére Szabadszállás Város
Egészségügyéért kitüntető címet adományozza.

A tulajdonát képező, Alsószőlőkben található
hétvégi pihenő házát is több esetben bocsátja
különféle társadalmi szervezetek számára
ingyenes használatba, közösségformáló
rendezvények, például majálisok lebonyolítására.
Több évtizedes munkássága, Szabadszállás
Város fejlődését segítő önzetlen hozzáállása,
országos szintű szakmai elismertsége és kitartó
közösségépítő tevékenysége alapján Szabadszállás Város Képviselő-testülete Tóth János
részére Szabadszállás Városért kitüntető címet
adományozza.
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Szeretetstaféta
A szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola
Talentum alapítványa 1996-ban alakult „attól a
céltól vezérelve, hogy tanulói szellemi, fizikai
és erkölcsi fejlődését segítse." Tevékenységét
Alapító okirata szabályozza.
Támogatja többek között:
? az iskola tanulóinak iskolai és iskolán
kívüli sport, kulturális, tanulást segítő
tevékenységét
? tanulmányi és egyéb versenyek,
vetélkedők szervezését, díjazását,
? szellemi alkotásokat,
diákpályázatokat,
? az egészséges ifjúság nevelését.
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a
kezelő szervet - a KURATÓRIUMOT - illeti
meg, melyet öt évre bíz meg az alapító. A
kuratórium tagjai megbízatásuknak anyagi
ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget.
2009. október 27-én lejárt az eddigi kuratórium
megbízatása, s átadja a "stafétabotot" az új
tagoknak.
Akik átadják:
? Máté Sándorné, a kuratórium elnöke
? Pintérné Kovács Zsuzsanna, a
kuratórium titkára
? Szalai László, a kuratórium
könyvelője
? BugyiAndrásné, kuratóriumi tag
? Nagyné Kovács Sarolta, kuratóriumi
tag
Az újság hasábjain is szeretnék köszönetet
mondani azért a sok éven át tartó önzetlen,
lelkiismeretes, a jó gazda gondosságával végzett
munkájukért, amellyel igyekeztek növelni az
alapítvány vagyonát úgy, hogy közben
támogatták a különböző "talentumokkal"
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Könyvtári hírek

rendelkező gyerekek tevékenységét.
Személyes köszönetem mellett kollégáimnak és
az alapítvány "haszonélvezőinek", a
gyerekeknek a köszönetét is szeretném
tolmácsolni.
Akik átveszik a stafétabotot:
? Oszlánszkiné Szabó Hajnalka,
kuratóriumi elnök
? Csomák László, a kuratórium titkára
? Kovácsné Mankovics Hajnalka,
kuratóriumi tag
? dr Tóth Gyula, kuratóriumi tag
? Gáspár Ferenc, kuratóriumi tag.
Az új tagoknak köszönöm, hogy elfogadták a
felkérést, jó munkát kívánok és azt, hogy
legalább annyi örömük legyen munkájuk során,
mint az előzőeknek volt. Az utolsó ülésen azt
kértem a régi tagoktól, hogy 1-1 mondatban
foglalják össze, mit jelent, jelentett számukra az
alapítványi munka. Szinte egybehangzó válasz
volt, hogy nagy megtiszteltetésként élték meg,
és sok-sok szeretettel, örömmel végezték
munkájukat, amellyel sok gyereknek szereztek
örömet - akár jutalomkönyv, nevezési díj, akár
utazási költség odaítélésével.
Nagyon remélem, hogy a szeretettel átadott és
átvett "staféta" tovább működteti az alapítványt,
mely természetesen nem nélkülözheti továbbra
sem azokat az adományokat (1 %),
támogatásokat, amelyeket városunk polgáraitól
kap. Mindannyiunk nevében szeretnék ezekért
is köszönetet mondani, s kérni, hogy ezt a jó
szokásukat tartsák meg a következő években is.
Deliné Gurmai Zsuzsanna
címzetes igazgató
alapító

Decemberi akció!
Arany János utcai 2/a sz.
turkálóban
angol használtruha
500 Ft/kg-os áron
extra vállfás áru
kettőt fizet, hármat vihet akcióban.
Az akció december 20-ig tart.
Várja minden kedves vásárlóját:
Ájpliné Szombati Tímea

Ajánlat új könyveinkből:
- Stephen White: A halál órája (Világsikerek)
- D.Preston - L.Child: A sötétség kereke
(Világsikerek)
- Dean R. Koontz: Az arc
- Nora Roberts: Az elbűvölő mágus
- Mary Jo Putney: Tánc a szélben
- Ljudmila Ulickaja: Daniel Stein, tolmács
- A világ legnagyobb babonái
- Nick Middleton: Extrém kalandok a
Selyemúton
- Olasz kapd elő!
- Garry Hamilton: Arcnélküliek (játékkönyv)
- Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő-Petikönyv
- Thomas a gőzmozdony (Új!)
A könyvek december 1-jén kerülnek ki az „új
könyvek” polcra.
A teljes lista megtekinthető a könyvtár
honlapján: http://varosikonyvtar.5mp.eu

Közeledik a karácsony
? Ajándékozzon könyvet karácsonykor!
Lepje meg szeretteit igazán értékes, tartalmas,
városunk helytörténetét feldolgozó
könyvekkel!
Ajánlatunk: Tóth Sándor: Szabadszállás
képeskönyve
Tóth Sándor: Szabadszállás múltjából
Tóth Sándor: Petőfi és szülei Szabadszálláson
A Pro Team Rehabilitációs Nonprofit Kft
tagjai által készített díszgyertyák, ülőpárnák,
szőnyegek, könyvek és más termékek lesznek
megvásárolhatók a Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban 2009. december 10-én,
csütörtökön, fél 9-től 12 óráig, illetve 13 órától
17 óráig. A vásárt megismételjük 2009.
december 12-én, szombaton, fél 9-től 12 óráig

Ünnepi nyitva tartás
Könyvtárunk december 24-28 között zárva
lesz. December 29-30-án rendes nyitva
tartással, míg 31-én 8.30-12.00-ig várjuk az
olvasókat. 2010-ben az első munkanap január
5-e.
2010-ben is várjuk minden kedves régi és új
olvasónkat!
Vass Roland
könyvtáros.

2009. december
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Beszámoló a Szabadszállási Szülői Szervezet üléséről
2009. november 10-én tartottuk az idei tanév
első ülését. Az osztályokban megválasztásra
került tisztségviselők valamivel több, mint 50%a jelent meg. A nagy választmány létszáma 46 fő.
Az első napirendi pont az idén megrendezendő
„Adventi jótékonysági est” egyeztető munkájáról szólt, előzetes tájékoztatót tartott E. Kovács
Imréné igazgató asszony. A szabadszállási
tantestület 2009. november 17-én tartotta
nevelőtestületi ülését, s a megrendezés
időpontjára, s a további részletek, megbeszélésére csak ekkor kerülhetett sor. Az „Adventi
jótékonysági est” időpontja tehát 2009.
december 04. péntek 16 óra. Helyszín: Petőfi
Sándor Általános Iskola. A programok a
következők lesznek: Táncház, játszóház,
teaház, ajándékárusítás, büfé. Az idei bevétel
céljairól még nem született döntés. Illetve a
szülők kérésének megfelelően a tálcák, poharak,
csomagoló anyagok a tavalyi bevételből
kerülnek finanszírozásra. A játszóház s
ajándékkészítés anyagköltsége egy későbbiekben meghatározott összegben szintén ebből az
alapból történik a tervek szerint. A 2007. év s a
2008. év bevételeinek elköltéséről részletes,
számlával igazolt beszámolót kértünk egyhangú
döntésünk alapján.
A tisztújító választás eredménye az elnöki
posztot illetően: Kisné Vidéki Eszter 21
érvényes szavazat, Kovácsné Sass Éva 4
érvényes szavazat. (2 szavazat érvénytelen, a

szavazáson 27-en vettek részt.) Elnökhelyettesi posztra Vargáné F. Gabriella
jelöltette magát, majd visszalépett.
A
harmadik napirendi pont mérföldkő a szervezet
életében, hisz a Szervezeti és Működési
Szabályzat egyhangú elfogadásával olyan
egységes szervezet jött létre, amely pótolja az
„Iskolaszék” hiányát városunkban. Kötelességeink, jogaink, működésünk a
szabályzatban leírt módon jogszerűvé váltak!
A továbbiakban megbeszéltük szervezési
feladatainkat a jótékonysági esttel kapcsolatban,
majd szó esett az iskola fegyelmi helyzetéről is
néhány szóban. E témakörrel kapcsolatos
döntéseinket nem volt alkalmam (önhibámon
kívül) ismertetni a nevelőtestülettel, de itt
megteszem: Kérjük a megerősített ügyeletet
az iskolában, különösen a W.C-k előtt!
Elismerjük, hogy gyermekeink neveléséért
felelősek vagyunk, s a szülők nagy többsége a
napi 8-10 órai munka mellett is törekszik arra,
hogy gyermekét alapvető erkölcsi normák
szerint nevelje. S akinek van munkahelye, az
igencsak szerencsésnek mondható. Természetesen tisztában vagyunk azzal is, hogy az
elkövetkezendő időkben a veszélyeztetett
helyzetű gyermekek száma növekedni fog, s
tudjuk, hogy a mai Magyarországon a családok
helyzete megrendült, egyre több házasság
bomlik fel, ennek legnagyobb vesztese a
gyermek! A problémákat csak közösen,

A fogyatékkal élők világnapja…
…minden év december 3-án van, amit az ENSZ
hirdetett meg. Hazámban a becslések szerint 600
ezren élnek valamilyen fogyatékossággal. Ezt az
írást egy vidéki lapban olvastam és nagyon
megérintett. Úgy gondolom, hogy ebből az
alkalomból, gondolatébresztés céljából
megosztom önökkel.
„Feltétel nélküli szeretet!
Ez a történet egy katonáról szól, aki hazatért a
vietnami háborúból. San Franscisco-ból
telefonált haza.
-Anya, apa, megyek haza. Valamit meg kell
kérdeznem. Itt van velem a barátom, szeretném,
ha velem jöhetne ő is hozzánk. -Természetesen válaszoltak a szülők szívesen látjuk őt is. Valamit még tudnotok kell. folytatta a fiú Az én
barátom súlyos sebesüléseket szerzett. Egy
aknára lépett, elvesztette az egyik kezét és lábát.
Nincs neki hova mennie, és én nagyon örülnék,
ha velünk lakhatna. -Ez borzasztó fiam.
Természetesen szívesen segítünk neki lakást
keresni. Nem, apa, anya. Azt akarom, hogy
velünk lakjon. Fiam, -válaszolt az apa- nem
tudod, mit kérsz tőlünk. Valaki ilyen
hátrányokkal óriási gondot okozna nekünk. Van
nekünk egy életstílusunk, csak nem várod el
tőlünk, hogy miatta csak úgy megváltoztatjuk.
Szóval gyere haza, de azt a srácot felejtsd el!
Biztosan képes lesz magáról egyedül is
gondoskodni.
A fiú letette a telefont és többször már nem
jelentkezett. Pár nap múlva a szülőket a San

Franscisco-i rendőrségről hívták. A fiuk leugrott
egy felhőkarcoló tetejéről és szörnyethalt. A
rendőrség öngyilkosságként zárta le az esetet. A
kétségbe esett szülők azonnal repülőre szálltak,
hogy azonosítsák a holttestet. Felismerték őt, és
megdöbbenéssel vették tudomásul, hogy a
fiuknak hiányzott az egyik keze és lába.
E történet szereplői olyanok, mint sokan
közülünk. Nagyon egyszerű dolog szeretni
vidám, szép embereket, de nem szeretjük azokat,
akik valamiben hátráltatnának bennünket, vagy
a kényelmünket veszélyeztetnék. Szívesen
feledkezünk meg azokról, akik nem
egészségesek, szépek vagy elég ügyesek.
Legyen bátorságunk nem elfordulni azoktól,
akiknek szükségük van a segítségünkre,
próbáljuk meg becsukni a szemünket
hiányosságuk láttán. Hiszen senki nem tudhatja
közülünk, hogy mikor fog segítségre szorulni,
nem tudhatjuk, hogy holnap nem vár-e ránk
valahol egy „akna” esetleg egy elsuhanó autó,
vagy alattomos betegség képében a végzet
vagy…
ne feledkezz meg arról az ajándékról, amit úgy
hívnak BARÁTSÁG, mert az igaz barátok
minket olyannak szeretnek, amilyenek a
valóságban vagyunk, még ha nem is vagyunk
tökéletesek, a legszebbek, a legügyesebbek.”
Boczka János

egymásra mutogatás nélkül (ki-ki saját
felelősségét elismerve) oldhatjuk meg! Létre
kell, hogy jöjjön az az egység, amely a szülőgyermek-pedagógus egységét jelenti!
Gyermekeink, a szülők és az iskola érdeke is
ezt kívánja! Szeretnénk előadásokat szervezni a
szülők részére drogprevencióval, ifjúságvédelemmel, s egészségügyi felvilágosítással
kapcsolatos témakörökben. Varga Péter rendőr
hadnagy úrral, a szabadszállási rendőrőrs
megbízott parancsnokával megtörtént a
kapcsolatfelvétel, hisz sok mindenben
előrelépést jelenthetne a közös munka
gyermekeinkért!
Mindezeken túl elfogadott határozatainkat,
Szervezeti és Működési Szabályzatunkat
megküldöm Szabadszállás Város Képviselőtestülete felé, s a Petőfi Sándor Általános Iskola
A
igazgatósága, s tantestülete felé is.
www.szabadszallasvaros.hu internetes
oldalon mindezen anyagok megtalálhatóak
lesznek hamarosan! Kérem a Petőfi Sándor
Általános Iskolába járó gyermekek szüleit,
hogy segítsék a Szabadszállási Szülői
Szervezet munkáját, hisz ennek a szervezetnek minden szülő tagja!
Megköszönve a bizalmat, tisztelettel:
Kisné Vidéki Eszter
a Szabadszállási Szülői Szervezet
Elnöke

Az Országos Könyvtári Napok keretében
meghirdetett „Az unokám kedvence” címmel
beérkezett receptekből:

Datolyás, narancsos muffin
(karácsonyra)

Hozzávalók: 1 pohár fehér liszt, 1 pohár teljes
kiőrlésű liszt, fél pohár cukor, 2 ek. reszelt
narancshéj, 2 tk. sütőpor, 1 tk. szódabikarbóna,
csipet só, 1 tojás, fél pohár narancslé, fél pohár
tej, fél pohár étolaj, 1 cs. vaníliás cukor, 1 pohár
összevágott datolya.
Az egyik edénybe: lisztet, cukrot, reszelt
narancshéjat, sütőport, szódabikarbónát és a sót
tesszük.
A másik edénybe: tejet, tojást, narancslét,
étolajat, vaníliás cukrot és a datolyát tesszük.
Az utóbbit alaposan összekeverjük, majd
hozzáadjuk a lisztes keveréket. Jól
összedolgozzuk.
Háromnegyedig töltjük a formákat, tetejüket
megszórjuk cukor és narancshéj keverékkel. 190
fokon sütjük 20 percig.
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Egy szép délután

Könyvbemutató

Ameghirdetett időre összejött a vendégsereg.
Minden korosztály képviselve volt, fürkészően
várták, mi fog következni.
Nem volt könnyű dolgom. Nehéz munkában
megfáradt,”kikezdett” egészségű, őszbe
csavarodott, de az újbóli találkozás örömétől
csillogó szemű, évtizedekkel ezelőtti
munkatársaim, munkahelyi felettesem, régi és új
ismerősök, szomszédok, kétkezi munkások,
idősek gondozói, az ifjúság nevelői, tanárok,
irodalmárok, festők, kiváló szakemberek,
faszobrász-festő-fotóművészek hallgatták
kitűnő vendéglátónk üdvözlő beszédét.
Nekem sokkal nehezebb feladat jutott. A
második világháború szörnyűségeitől
meggyalázott, kirabolt ország újjáépítésétől
napjainkig terjedő időszak rendhagyó,
csapongó, periodikus, de igaz, átélt
eseményeiről készült első könyvemet illett volna
bemutatni.
Szigorú kritikusom, a részrehajlást nem tűrő,
életem második legnagyszerűbb tanítója fél
évszázad eltelte után személyesen jelent meg
kedves rokonságával, hogy e szép napon együtt
ünnepeljen Szabadszállás lakóival, együtt
örüljön tanítványa irodalmi eredményének!
Hogy az élettörténetem regélése közben a
hangom el-elcsuklott, hogy a szemeimben
könnyek csillogtak az emlékektől, nem
szégyenlem!
Büszke vagyok arra, hogy első három
TANÍTÓM ötvenöt év elmúltával sem felejtette
el a hajdani szegény kisdiákját!
Büszke vagyok azért is, mert a meghívott
vendégek közül „csak” az a néhány személy
hiányzott, akik a megrendült egészségük miatt
nem jöhettek, és akiknek a munkája nem tette
lehetővé a megjelenést!
És büszke vagyok azért is, mert minden
jelenlévő vendégem a Magyar Köztársaság
hasznos tagja, a munkájukat becsületesen,
lelkiismeretesen végzik, minden körülmények
között, korra és nemre való tekintet nélkül!
Köszönetemet fejezem ki Szabadszállás
Önkormányzatának, a József Attila Közösségi
ház valamennyi dolgozójának azért a sok
segítségért, amely lehetővé tette, hogy a
nyilvánosság előtt kultúrált körülmények között
köszönthettem Városunk lakóit!
Illő tisztelettel köszönöm a Közösségi ház
vezetőjének, Szekeres Mihály andragógusnak az
irigylésre méltóan szép köszöntőjét, a szép
ajándékot, és kívánom, hogy a városi
könyvtárnak ajándékozott könyveimet minél
többen elolvassák!

A József Attila Közösségi Ház kistermében
november 19-én 17 órától volt Pető Dénes
„Emlékeim” című könyvének bemutatója.
A terem szinte megtelt az
érdeklődőkkel, akik között rokonok, barátok,
sőt egykori tanárok is voltak. Az író
bemutatkozása után a testvérei beszéltek róla és
a könyvről, sőt fel is olvastak néhány jellemző
részletet a könyvből. Szigethy Ilona, az író húga
beszélt a könyvről, mint a könyv szerkesztője,
akinek nevéhez immár mintegy hetven
kiadvány fűződik. A testvérek közül hárman
írnak, tehát bele van kódolva a családba az
alkotás és a kreativitás. Az est megható pillanata
volt, amikor Pető Dénes virággal köszönte meg
egykori tanítónőjének gondoskodását és
áldozatos munkáját. Többen jelen voltak a
könyv szereplői közül is.

Köszönöm minden kedves vendégemnek, hogy
a megjelenésével megtisztelt!
Jó egészséget, sikeres munkát, boldog életet,
boldog karácsonyt és boldog újesztendőt
kívánok Valamennyiüknek!
Pető Dénes

Az EMLÉKEIM című könyv
egyébként rövid novellákból áll, melyek az író
életének szilánkjai. Ezek az apró darabok azután
olvasás közben kerek egésszé állnak össze, nem
csak egy ember életéről szólva, hanem az elmúlt
öt évtized korrajzát felvázolva. A könyv
különösen szép erénye, hogy az írója
megemlékezik benne azokról a számára fontos
egyszerű emberekről, akik így vagy úgy
segítették élete során, vagy akikre jó szívvel
emlékezik emberi nagyságuk miatt. Nekik
jutalmul az örökkévalóság egy darabját adta
könyvében az alkotó, hiszen amíg ezt a könyvet
olvassák, addig mindnyájukra jó szívvel
emlékeznek az olvasók.
Remélem, az első könyve Pető Dénesnek nem
az utolsó, hanem egy sorozat első sikeres
állomása. Kívánok hosszú boldog alkotó
munkát, sok újabb sikeres könyvet Pető Dénes
írónak.
Szekeres Mihály

Szennyvízszállítást
vállalok!
Varga Sándor
Szabadszállás,
Bajcsy-Zs.u.10.
Tel.30/253-2054
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Tisztelt Szabadszállási
Lakosok!
Ezúton szeretnénk az Önök figyelmét felhívni az
itt következőkre: A szabadszállási tanyavilágban élő idős, egyedülálló emberek
bizonyos szempontból veszélyeztetettebbek a
városban élő hasonló korú és sorsú társaiknál.
Éppen ezért fontos, hogy őket figyelmeztessük
elsősorban arra, hogy házaikba ne engedjenek
be ún. „batyus árusokat”, akik esetenként
fehérneműt, ágyneműt, edényeket árulnak, vagy
láncfűrészt, s egyéb dolgokat kínálnak fel
eladásra. „Trükkös tolvajoknak” számítanak
azok a bűnelkövetők is, akik villany-, gáz-,
vízóra leolvasással, esetenként ezen számlák
pénz beszedésével jelentkeznek!
Minden
esetben kérjék igazolványaikat, de leginkább
jusson eszükbe, hogy a leolvasókat ismerik, s a
közüzemi számláikat csekken fizetik be! Pénzt
ne adjanak át! A kapun belül semmiképp ne
engedjék be őket! Ne engedjenek be olyanokat
sem, akik pénzt szeretnének felváltani,
átváltani!
A gépjárművel közlekedők a gépkocsi ülésén, a
műszerfalon, sem semmilyen jól látható helyen
ne hagyjanak értékeket! Ha csak rövid időre is
állnak meg, zárják be az autót!
A kerékpárral közlekedők lakattal, biztonsági
zárral védjék minden esetben kerékpárjaikat!
Boltokban, vásárlás közben ne hagyják
táskájukat, pénztárcájukat, mobil telefonjaikat
őrizetlenül egy pillanatra sem! Mindezen
tárgyakat tartsák mindvégig maguknál!
Végezetül szeretnénk közzé tenni annak a mobil
telefonnak a számát, amelyen az éppen
szolgálatban lévő rendőr járőrt elérhetik, ha
bármi szokatlan, gyanús, vagy bűncselekményre utaló dolgot észlelnek, vagy segítséget
szeretnének kérni! Telefonszámunk, amelyen
járőrünk elérhető: 06-20-5398555. Elsőként
tehát ő fog odaérni, ha nem éppen intézkedési
körzetének túlsó határán tartózkodik, vagy
éppen intézkedik!
Varga Péter r. hadnagy
Szabadszállási Rendőrőrs mb. parancsnoka

2009. december
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Városunk hírnevét ismét öregbítettük
2009. november 8-án, immár 10. alkalommal
rendeztünk Népzenei Találkozót városunk
szülötte dr. Kálmán Lajos halála évfordulójára. A
közösségi ház színházterme, pedig ezen túl dr.
Kálmán Lajos terem lesz. Rá is illik a név. Annyi
szép népdal, ami itt elhangzott már, minden évben
8-10 együttes a legszebb dalokat hozza csokrokba
kötve. No és az országos minősítők, ezen kívül a
helyi rendezvények mind-mind népdalok
sokaságát hozzák elő.
Így volt ez most is. Az esős nap nem vette el a
kedvünket. Az emléktáblára friss virágokból, új
koszorúk kerültek és a legkedvesebb dal is
elhangzott a szülői háznál.

A Róna étteremben ízléses teríték mellé ültünk,
ahol máris az aperitif után hozták a finom
birkapörköltet. Egy néhány köszönő dal után
átmentünk a közösségi házba. Útközben
megütötte a fülem a kecskeméti csoport
megjegyzése: „Még ilyen finom birkapörköltet!
Biztos juhász főzte, azok tudják ilyen ízletesen
elkészíteni.”
Ez az elismerés jólesett. Köszönjük a bogrács
mellett ázó főzőknek!
A műsor egy csodálatos kiállítással kezdődött. A

gyönyörű festmények között, középen egy
Kálmán Lajosról készült portré díszeleg,
melyről azt hittem, ez egy nagyított fénykép.
Annyira élethű. Ez a kép ezen túl a
színházteremben fog helyet kapni. A művész úr
odaajándékozta a közösségi háznak.
A dalostalálkozót a polgármester úr jókívánságai tették igazán ünnepélyessé, aki azt kívánta:
Legyen a 10 év után, 20-50, sőt 100 év is, amiben
megemlékezünk városunk szülöttéről. Ez
ugyanis garancia lesz arra, hogy nem hal ki a
magyar népdal. Úgy legyen!
Ezek után a Kecskemétről jött Jámbor Zsolt
tanár úr emlékbeszédét hallgattuk meg, aki a
Református Gimnázium karnagya. Sok szépet és
igazságot tudtunk meg tőle a tanár úr életéből.
Egy rövid filmösszeállításban levetítették az
emléktábla avatását és az első népzenei
találkozót. Majd zene és éneklés következett.
Minden együttes szép dalokat hozott. Sajnáljuk,
h o g y Ti s z a k é c s k e , Á g a s e g y h á z a é s

A József Attila Közösségi Ház
2009. december havi programjai
A József Attila Közösségi Ház galériájában
Makkai József
festőművész
kiállítása 2009.
december 5-ig látható naponta
7:30-tól 19:30 óráig
A József Attila Közösségi Ház galériájában
2009. december 8-tól
maszkok a nagyvilágból címmel lesz látható kiállítás december
22-ig, napont 7.30-tól 19:30 óráig
A József Attila Közösségi Házban
egészségügyi termékbemutató december 8-án 14-16 óráig a
kisteremben
A József Attila Közösségi Házban
egészségügyi termékbemutató december 11-én 9-től 11 óráig a
kisteremben
A József Attila Közösségi Ház nagytermében december 12-én,
szombaton 14 órától tartja tagjainak a Honvéd Nyugdíjas Klub
adventi műsorát.
A József Attila Közösségi Ház nagytermében december 19-én,
szombaton 11 és 12 órától tartja a Petőfi Sándor Általános
Iskola adventi műsorát.
A József Attila Közösségi Ház nagytermében december 19-én,
szombaton 15 órától tartja a Nőszirmok Klub adventi műsorát.

Kunszentmiklós nem tudott eljönni. Nyárlőrinc,
Dunavecse, Kecskemét, Kunpeszér együtteseinek gratulálunk! A mi Kiskun népdalkörünk és
Vadrózsák citerásai remekeltek. Az újonnan
alakult Szikvirág citerások is bemutatkoztak.
Remélem ők is hamarosan minősülni fognak, és
ha kevesen is vannak, értékes citerások lesznek.
Becsüljük meg őket!
Az emléklapok és virágok átadása után, még 5-6
dalt elénekeltünk a tanár úr tiszteletére, a
legszebb dalok közül. Majd átmentünk a kiállító
terembe, ahol házi készítésű sütemények és
üdítőkkel megrakott asztalok várták a
vendégeket, de még a nézőket is. Igazi családias
hangulat alakult ki. Köszönjük mindazoknak,
akik hozzájárultak e szép nap megrendezéséhez
a szponzoroknak és rendezőknek!
Kovácsné Margit néni

A József Attila Közösségi Ház decemberi moziműsora
December 4. péntek 08 óra
Mikulás napi filmvetítés a Petőfi Sándor Általános Iskola felső
tagozatos tanulói részére.
December
04. péntek 18 óra, 05. szombat 18 óra
DERÜLT ÉGBŐL FASIRT 3D
Szinkronizált amerikai animációs, 100 perc, 12+
Rendezte: PHIL LORD,
CHRIS MILLER
December
11. péntek 18 óra, 12. szombat 18 óra,
A CSÚF IGAZSÁG
Feliratos amerikai vígjáték, 96 perc, 12+
Főszereplők: KATERINE HEIGL,
GERARD BUTTLER
December
18. péntek 18 óra, 19. szombat 18 óra
SZUPERBOJZ
Magyar film, 80 perc, 12+
Rendezte: KABAY BARNA
Főszereplők: KEREKES VICA
BAJOR IMRE, GESZTESI KÁROLY
Belépődíj: 500 Ft
Csoportos belépő 20 főtől: 300 Ft

A József Attila Közösségi Ház valamennyi dolgozója
boldog békés Karácsonyi ünnepeket kíván mindenkinek!
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Összefoglaló a Szabadszállási Sportegyesület
labdarúgó szakosztályának
szeptember hónapban elért eredményeiről:

11. forduló: 2009.10.25. Kunbaracs KSE Szabadszállás 2-2 (0-0)
Gólszerzőink: Prógli I. és Sári I.
12. forduló: 2009. 10. 31. Szabadszállás Tiszaug KTE 5- 4 (4-2)
Gólszerzőnk: Varga A.
13. forduló: 2009. 11. 08. Ballószögi Váll Szabadszállás 4-8 (1-6)
Gólszerzőink: Varga A. 3, Illés L. és Sári I.
14. forduló: 2009. 11. 15. Ágasegyházi SE Szabadszállás 2-3 (1-1)
Gólszerzőink: Illés L., Zelenka N. és öngól
A 14. forduló után a táblázat 5. helyén áll a
Szabadszállási SE labdarúgó csapata
8 győzelemmel, 3 döntetlennel és 3 vereséggel.
A bajnokság élmezőnye annyira
szoros, hogy az első helyezett és az ötödik
helyezett között csupán négy pont a
különbség. A szerzett gólok tekintetében még
mindig mi vezetjük a listát 51 szerzett
góllal. A góllövő listán Illés László a harmadik
16 lőtt góllal, míg Varga Alpár a negyedik
13 lőtt góllal.

Szabadszállás - Kunadacs KSE
Kunadacs a tabellán a második helyen áll így,
az utolsó forduló mérkőzésén nagy
izgalmakra
és színvonalas játékra lehet számítani. Nagy
szüksége lenne a csapatnak a még nagyobb
szurkolói biztatásra, hogy legyőzzük hazai
pályán a Kunadacsot.
Ezért mindenkit szeretettel várunk az őszi
szezon utolsó mérkőzésére.
Hajrá Szabadszállás!
Huszár István
Szabadszállási SE.elnök

2009. december

II.Tökfaragó Verseny
A tavalyi nagy ötlettől vezérelve, idén is
megrendezésre került a Tökfaragó
verseny.Habár a koncertek most elmaradtak,de a
hangulat nagyon jó volt.
Tíz nevező és több mint 30 tök várt arra,hogy
elinduljon a verseny(na jó,talán a tökök nem
annyira...).Köszönjük a Szegfű családnak,hogy
helyet nyújtottak eme rendezvénynek!
A zsűri(Horváthné Fülöp Katalin,Szegfű
Pál)hosszas gondolkodás után kihírdette a
győzteseket.
Ők a következőek-a név mellett a tökből maradt
dolgok nevei- sorrendben.
1.Horváth Péter(Darth Wader),2.Horváth
László(téli kép,farkassal),3.Lehoczki Zsolt
(Shrek) különdíj: Rumpler Renáta és Bajusz
Zsuzsanna.A díjak kiosztása után következett az
evés-ivás és a hajnalba nyúló dínom dánom,ezen
a Helloween előtti éjszakán.

Az őszi utolsó forduló műsora:
15. forduló: 2009.11. 22-én 13:00-kor
Szabadszállás

Tisztelt Szabadszállásiak!
Négy, a településünkön működő civil
szervezetek, közösségek közül,(Együtt
Szabadszállásért Egyesület, Kultúrkapocs
Egyesület, Magyarok Szövetsége "Kemönce"
Csoportja, Szabadszállási Felnőtt
Néptánccsoport) úgy gondolta, hogy
összeköti a praktikust a hasznossal és a régóta
kihasználatlan strand-épületet, illetve annak egy
részét,
rendbeteszi.
Célunk ezzel az, hogy a szaporodó kis
közösségek hely igényét többek között
előadások, koncertek, beszélgetések és táncház
rendezésére alkalmas helyiség kialakításával
kielégítsük.
Képviselő Testületünk pozitívan állt a dologhoz,
így ingyen rendelkezésünkre bocsájtotta az
igényelt termet.
Ezért természetesen köszönettel tartozunk
Nekik!
Segítségre továbbra is szükségünk van, mert az
évek folyamán az épület állaga jelentősen
leromlott.
Ahhoz, hogy használni tudja a lakosság (mert
természetesen, ha igény van rá szívesen látunk
bárkit, aki csatlakozna az épületrészt használók
sorához!)nagyon sok munkára van szükség.
Szükségünk volna nyílászárókra, víz-és
villanyszerelőre, kőművesre és persze a munkák
elvégzéséhez szükséges anyagra!
A munkás kéz és a lelkesedés adott. Némi
szakértelem és természetesen pénz viszont még
szükségeltetik!
Ezért a város több pontján, üzletekben
kihelyezünk adomány gyűjtő dobozokat, ahová
azok, akik fontosnak érzik azt, hogy közösségek
formálódjanak és ezeknek a közösségeknek
otthona legyen, elhelyezhetik hozzájárulásukat.
Erre a célra bankszámlaszám is rendelkezésre
áll, amit a Kultúrkapocs Egyesület tart fenn.
Bankszsz.:11732356-20020330 (megjegyzés:
strand)

Igény esetén számlát is tudunk adni az
adományról, és az így levonható lesz az
adóalapból.
Tájékoztatással Bajusz Gábor szolgál, a 06 20 /
570-5233-as telefonszámon!

Karácsonyvárás a Tájházban
A Magyarok Szövetsége "Kemönce"
Csoportja, és a Tájház Alkotó Közössége
szeretettel vár minden gyereket és felnőttet
Adventi készülődésre a Tájházba, december
14-15-én(Hétfő, Kedd) és 17-18-án(Csütörtök,
Péntek) délutánonként.
Ezeken az alkalmakon lehetőség lesz
szalmából és csuhéból készült díszek
készítésére, kenyér-és
kalács sütésre, és természetesen jó hangulatú
beszélgetésekre is.
Az ' Emese Álma ' Hagyományörző Csoport
közreműködésével pedig a Karácsonyi
ünnepkörhöz tartozó szokásokkal,
hagyományokkal, dalokkal ismerkedhetnek
meg a jelenlévő
gyerekek és felnőttek.
-------------------------------------A Magyarok Szövetsége " Kemönce "
Csoportja
szeretettel vár minden érdeklődőt a
Nőszirmok klub karácsonyi műsora
alkalmából, a József Attila
Közösségi Házba, december 19-én,
ahol vendégül látjuk a megjelenteket teával,
pogácsával és más finomságokkal, az ünnepre
készülődvén.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
www.szabadszallas-msz.gportal.hu
Pócs Balázs,
Magyarok Szövetsége "Kemönce" Csoport.

Egy nem átlagos este...
...ami volt itt nem is olyan rég.Rigó Robi
jóvoltából,kicsit kizökkentünk a szürke
hétköznapokból.Gondolok itt a Stand up
comedyre,ami nem elsőként valósult meg
kisvárosunkban.
Két neves és nagyon nagy humorú emberke tette
tiszteletét nálunk.Dombóvári István és Kovács
András Péter(Röviden csak KAP vagyAndrás).
Szép lassan szállingóztak az emberek a
Művelődési Házba ezen az estén.Rég láttam itt
ennyi embert,hallottam a hátam mögül.Milyen
igaza is volt a kedves úriembernek,de azért
májusban is voltunk ennyien(kicsit talán
kevesebben).
Mondanám,hogy fura volt látni,hogy milyen
kevés helyi volt itt,de mégsem mondom.Ez már
szokás sajnos.Állandóan az van,hogy nincs itt
semmi.De van!Kérem szépen van,csak körbe
kell nézni.Erre szokták mondani,hogy ne csak
nézz,hanem láss is!
Aki itt volt az látta!Látta,hogy érdemes eljönni
mert egy vidám este lesz!
Dombi és Kap gondoskodott róla. A 2órás műsor
után,a Zöld Ászban folytatódott az este a
vacsorával,majd baráti beszélgetés vette
kezdetét.
Ezer köszönet Rigó Robinak ezért az
estéért!Mondhatom az ő nevében is,hogy ezer
köszönet azoknak az embereknek akik
megjelentek és együtt nevetett velünk is és a
nevettetőkkel is!
További rendezvények is vannak kilátásban,
ezekről érdemes időben tájékozódni itt:
www.rygusrendezvenx.atw.hu

Horváth András

2009. december

RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
DECEMBER
Ebéd
01

Kedd

02

Szerda

03

Csütörtök

04

Péntek

05

Szombat

06

Vasárnap

07

Hétfő

08

Kedd

09

Szerda

10

Csütörtök

11

Péntek

12

Szombat

13

Vasárnap

14

Hétfő

15

Kedd

16

Szerda

17

Csütörtök

18

Péntek

19

Szombat

20

Vasárnap

21

Hétfő

22

Kedd

23

Szerda

24

Csütörtök

25

Péntek

26

Szombat

27

Vasárnap

28

Hétfő

29

Kedd

30

Szerda

31

Csütörtök

01

Péntek

02

Szombat

03

Vasárnap

04

Hétfő

05

Kedd

Zöldségleves
Sült kolbász, burgonyafőzelék
Paradicsom leves
Rántott csirke, rizi-bizi
Tarhonyaleves
Pulykapörkölt, kelkáposzta főzelék
Ivólé
Rántott szelet, burgonya
Bableves
Fánk, lekvár
Daragaluska leves
Fasírozott, tört.burg.
Korhelygulyás
Mákos metélt, gyümölcs
Brokkoli leves
Rántott tonhal, burg.püré, sav.
Zöldségleves
Paradicsomos húsgombóc
Tojásleves
Lecsós csirkemáj, tarhonya
Csontleves
Marhapörkölt, szárazbab főzelék,
Spárgakrém leves
Húsostészta
Paradicsom leves
Borsos tokány, rizs
Gombócleves
Sült csirke, gyümölcsmártás
Sertésragu leves
Túróstészta, tepertő
Tarhonyaleves
Sült virsli, zöldbabfőzelék
Kelbimbó leves
Rántott máj, rizs, savanyúság
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Rántott leves
Székelykáposzta
Zöldségleves
Tarhonyáshús, sav.
Zöldbab leves
Zúza pörkölt, tészta
Rántott leves
Rakott kelkáposzta
Csontleves
Párizsi szelet, burg.püré, sav.
Zöldségleves
Rántott tonhal, rizi-bizi
Zellerkrém leves
Sertéspörkölt, tarhonya, sav.
Daragaluska leves
Natúrszelet, tört burg.
Brokkoli leves
Sült csirke, rizs, befőtt
Palócleves
Grízestészta, lekvár, alma
Zöldborsó leves
Fokhagymás szelet, p.rizs
Tarhonyaleves
Paprikás burg., kolbász, sav.
Húsleves
Párolthús, gyümölcsfőzelék
Tojásleves
Resztelt máj, burg.
Sertésragu leves
Fánk, lekvár
Zöldséges daragaluska leves
Sült csirke, rizs
Lencseleves füstölt kolbásszal
Sajtostészta, gyümölcs
Paradicsom leves
Csirkepörkölt, tészta
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Szabadszállás, 2009.11.18
Dömötör Istvánné
Élelmezésvezető
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Somogyi József
GAMESZ-vezető

EBÉDKISZÁLLÍTÁS HÉTVÉGÉN
A Róna Vendéglő a Tisztelt Étkezők minél
magasabb színvonalú kiszolgálása érdekében
2009. november 1-jétől hétvégeken és
ünnepnapokon vállalja az ebéd gépjárművel
történő kiszállítását, az ebéd értéke: 520 Ft.
Kérem, hogy ilyen jellegű igényüket Dömötör
Istvánné élelmezésvezetőnek a 76/353-442-es
telefonszámon jelezzék.

Egészségügyi bál Szabadszálláson
2009. november 14-én a Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet az egészségügyet támogató jótékonysági bált rendezett a Róna
Vendéglőben. A program a GAMESZ-vezetőjének köszöntőjével
kezdődőt, majd vidám műsorral folytatódott, amelyben Perityné Nagy
Erika verssel, Horváth József trombita játékával, a Szörfcsapat humoros
orvosi jelenetekkel, a Petőfi Sándor Általános Iskola Aerobik csoportja
fergeteges bemutatóval hangolta jókedvre a bál résztvevőit. A rövid
műsor a két „nővér”, Páli Lukács és Horváth József táncba hívójával
zárult. A finom vacsora, a tombolahúzás és a SANZON zenekar
megalapozta a hajnalig tartó jó hangulatot. Szeretnénk megköszöni a
szervező bizottság (Janovicsné Paál Ilona, Perityné Nagy Erika,
Farkasinszki Istvánné, Mazukné Hegedűs Tímea, Pásztor Róbertné,
Dömötör Istvánné) lelkes munkáját. Köszönjük Pelikán Imre, Birkás
Menyhért, Ozsváth János, a Pro-Express Kft, a szabadszállási
Rendőrség, a szabadszállási Bűnmegelőzési Egyesület, a Tóth Erzsébet
Óvoda Bölcsőde Nevelési Tanácsadó, Dr. Tóth Gyula képviselő,
Dömök Sándor, valamint a GAMESZ dolgozóinak a bál
megrendezésében nyújtott segítségét. Köszönjük mindazoknak, akik
belépőjegyek, támogatójegyek, tombola vásárlásával járultak hozzá a
céljaink megvalósításához. Köszönjük: Aszódi Imre; Bécs-Fém Kft;
ifj.Boczka János; Dr. Balázs Sándor polgármester; Dr. Kusztos Mónika
jegyző; Dr. Ódor István; Fizikoterápia; GAMESZ; Horváth József és
családja; Idősek otthona - Nefelejcs ház; Ihos Lászlóné; Irodamix
Hungary Kft; Jankovics Tiborné; Jávorkáné Lukácsi Mária Drogéria;
József Attila Közösségi Ház; Kiss Imre kőműves és felesége; Kiss
Jánosné - 100Ft-os bolt; Kis László; Kisné Vidéki Eszter; Központi
ügyelet dolgozói; Lipták Ferencné Virágbolt; Margaréta Kínai bolt;
MEDIDENT BT; Mezei Pincészet; Nagy József; Oszlánszki Lajos;
Perity István; Petőfi Sándor Általános Iskola; Petőfi Sándor Városi
Könyvtár; Pinokkió Játékbolt; RÓNA Vendéglő; Sallai István Tüzép;
Saubermacher Kft; Soltszentimrei Szakrendelő; Somogyi József;
Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet; Szabadszállási
Szakrendelő; Szabó Mária & Nagy András; Szőke Péter; SZP Kiskun
ABC; SZP Kiskun Kft; Tabajdi-Tóth Zsuzsanna; Tóth Automix Kft; Tóth
Erzsébet Óvoda Bölcsőde Nevelési Tanácsadó; Tóth Erzsébet Óvoda
dolgozói; Védőnők; Vermes Lászlóné; Vitaminporta; Zakariás Józsefné;
Zöld-Ász Vendéglő tombola felajánlását.
Az egészségügyi bál rendezéséből a költségek levonása után
felhasználható bevétel: 396 300 Ft, amelyet a csökkenő
egészségbiztosítási finanszírozás miatt a Központi ügyeleti szolgálat
működési költségeinek kiegyenlítésre kívánunk fordítani. Köszönjük a
segíteni tudó és segíteni akaró jó szándékú emberek támogatását.
Somogyi József
GAMESZ vezető
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Versenyeredmények a Petőfi Sándor
Általános Iskolában
2009. november hónapban
Matematika
1.)Bolyai Matematika Csapatverseny
2009. október 16-án hatodik alkalommal rendezték meg
Kecskeméten a Bolyai Matematika Csapatversenyt, ahol iskolánk
tanulói az alábbi eredményeket érték el.
3. évfolyam
A csapat neve: Logikátorok
Helyezés: 9. hely
A csapat tagjai:
Aszódi Richárd
3. d. osztály,
Csörgő Dávid
3. c. osztály
Kiss Enikő
3. d. osztály
Kovács Kitti
3. b. osztály
A csapat neve: Számfejtők
Helyezés: 11. hely
A csapat tagjai:
Bognár Dávid
3. a. osztály
Kovács Lajos
3. c. osztály
Ország András
3. d. osztály
Sallai László
3. d. osztály
A csapat neve: Maximusz Logikusz Helyezés: 25. hely
A csapat tagjai:
Pandur Dorina
3. d. osztály
Pandur Dávid
3. d. osztály
Petrás Szilárd
3. c. osztály
Tanács Teodóra
3. b. osztály
5. évfolyam
A csapat neve: Okos Trió
Helyezés: 25. hely
A csapat tagjai:
Bukodi Norbert
5. a. osztály
Kanizsai Ádám
5. a. osztály
Szekeres Máté
5. a. osztály
A csapat neve: Királyi Négyes
Helyezés: 27. hely
A csapat tagjai:
Dóczi András
5. b. osztály
Somogyi Zsófi
5. b. osztály
Szivel Márton
5. b. osztály
Finta Ádám
5. b. osztály
A csapat neve: 1x1 az sokk
Helyezés: 28. hely
A csapat tagjai:
Benics Dorina
5. c. osztály
Gáspár Bence Ferenc
5. c. osztály
Tóth Szabina
5. c. osztály
Varga Katalin
5. c. osztály
A csapat neve: Trendi Csajok
Helyezés: 34. hely
A csapat tagjai:
Kerék Bettina
5. a. osztály
Darabos Dorina
5. a. osztály
Debreczeni Zsanett
5. a. osztály
Szabó Petra
5. a. osztály
8. évfolyam
A csapat neve: IQ Betyárok
Helyezés: 10. hely
A csapat tagjai:
Gonda Viktória
8. b. osztály
Pap Viktória
8. b. osztály
Szivel Rebeka
8. b. osztály
Tóth Ákos
8. c. osztály
Felkészítő tanárok: Jánosi Erzsébet, E. Kovács Imréné,
Galambosné Szitás Zsuzsanna, Szalainé Hajdú Ágota, Szűcsné
Kovács Zita, Emődi Imre, Némethné Szekeres Marianna.
Gratulálunk az elért eredményekhez és további jó munkát,
sikeres szereplést kívánunk.
Igazgatóság

Köszönet
A Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestülete és
tanulóifjúsága nevében köszönetemet fejezem ki ifj. Boczka
János alpolgármester úrnak, aki 2 db mozgásérzékelő lámpát
ajánlott fel az iskolának. A lámpák a tornaterem oldalsó
bejáratához kerültek felszerelésre, ezáltal biztonságossá vált a
tornaterem esti megközelítése.
E. Kovács Imréné
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Kresz tanfolyam
Moped ( segédmotor ) Motor
Személygépkocsi vezetői C,D,E Traktor

TÉLI AKCIÓ! DIÁKKEDVEZMÉNNYEL!
Tanfolyam helye:

Tanfolyam megnyitó:

Szabadszállás Általános Iskola

2009. december 7-én 17 óra

Kedvezmények: Otthonától vezethet
Kamatmentes részletfizetés

és

2009. december 9-én 17 óra

„B” kategóriás
tanfolyamdíj

Korszerű gépkocsin tanulhat vezetni

most

Számítógépes felkészítés

85 000 Ft-ért

Mészáros István 06-20/980-90-49,

Debreczeni Tibor 06-20/807-57-96

2010

1990
Síremlékek
gránit-márvány-mészkő

Kőfeldolgozás
vágás-faragás-csiszolás
Temetői munkák-emlékművek restaurálása
burkolatok készítése épületekre, lakásokba
Kínainak Kínait- Indiainak Indiait
Magyaroknak Magyar síremléket
6070 Izsák, Thaly köz 1.
06-76-374-798
06-30-903-26-77
20 év
-20%
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Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szeretett
élettársam, Nagy Mátyás temetésén részt vettek.
Sírjára koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmamat enyhíteni igyekeztek.

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Nagy Mátyás /sz: Szabadszállás 1929.03.25. an: Elek Zsuzsánna/
Dömők Mihály /sz: Kerekegyháza 1920.05.08. an: Csaplár Eszter/

Köszönjük mindazoknak, akik
PLANGÁR LÁSZLÓ
ny. testnevelő tanár
elvesztése feletti fájdalmunkban
együttérzéssel osztoztak.
A gyászoló család.

100 m2
üzlethelyiség,
vagy
2
40 m
üzlethelyiség a
városközpontban
saját
parkolóval
kiadó!
06/70-945-61-66
Hírdetések árai:
1 oldal 22.000 Ft, 1/2 oldal 11.000 Ft
1/4 oldal 5.500 Ft , 1/8 oldal 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.
Alapító:
Szabadszállás Város
Önkormányzata
Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
honlap: varosikonyvtar.5mp.eu
Felelős szerkesztő:
Gyenes Mónika
Telefon: 06-76/558-006
Szerkesztőség levelezési címe:
6080 Szabadszállás,
Kossuth L. utca 2.
E-mail:
hirmondo@szabadszallas.hu

Szabadszállás Város honlapja:
www.szabadszallas.hu
www.szabadszallasvaros.hu;
Megjelenik: 2800 pld-ban
Következő lapzárta:
2009. december 22.
Következő lapszám
megjelenése január közepe.
ISSN 1788-9812

Sallai Tüzép ajánlata:
Akác tüzifa kuglis: 2150 Ft/q
Hasítva: 2400 Ft/q
Vékony akácfa: 2000 Ft/q
Tölgyfa: 2000 Ft/q
Éger kuglis: 1800 Ft/q
Lengyel dió kazánszén: 4950 Ft/q (6100cal)
Lengyel barnaszén: 3300 Ft/q (3000cal)
Herkules dió: 4000 Ft/q (4650cal)
Dorogi brikett (tojásszén) 4950 ft/q (4900cal)
Hőszigetelő rendszer, kedvező áron
színfelár nélkül! (Hőplussz)
Cement magyar 25 kg/zsák 800 Ft
Oltott mész 25 kg/zsák 550 Ft
Akác fűrészpor: 500 Ft/zsák
Térkő, sóder, salak, murva többféle változatban
házhozszállítással megrendelhető!
Szállítás telefonon is megrendelhető: 76/363-139
30/20-45-082
Bankkártyát is elfogadunk.
Sittszállítás kedvező áron a
nálunk vásárolt építőanyagoknál.
(6000 Ft/ konténer)

