SZABADSZÁLLÁSI
HÍRMONDÓ
Szabadszállás Város Önkormányzatának hivatalos lapja

VI. évfolyam 7. szám

2009. július

Az „Év Tanulója”
A Petőfi Sándor Általános Iskolában 13
évvel ezelőtt született az elhatározás, hogy a
ballagás alkalmával átadják az „Év
Tanulója” kitüntető címet és a hozzá tartozó
aranymedált.
Ebben az évben Mándi Dorottya 8. a
osztályos tanuló lett e megtisztelő cím
tulajdonosa.
Megkerestem és felkértem a kislányt,
röviden mutassa be magát, hadd vegyen a
többi tanuló is példát róla.

természetismereti versenyen 5.-ben 6.
helyezést, 6.-ban 5. helyezést értem el a
csapattársaimmal, 7.-ben 2. helyezést, 8.ban 6. helyezett lettem egyéniben. 7.
osztályos koromban az Apáczai Csere János
Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi Verseny iskolai
fordulóján 1. helyezést értem el. 8.
osztályban a Baksay Sándor Református
Gimnázium és Általános Iskola által
szervezett V. Körzeti Természettudományos

- Általános iskolai tanulmányaim során sok
versenyen vettem részt. 2.-os koromtól
minden évben részt vettem az iskolában
megrendezett helyesírási versenyeken, ahol
mindig az első három között voltam.
A Tudisuli levelező anyanyelvi verseny
Budapesten megrendezett döntőjén
országos első helyezett lettem. A Bendegúz
Gyermek- és Ifjúsági Akadémia tanulmányi
versenyén arany fokozatot értem el 5.-es
koromban.
4.-es és 5.-es koromban részt vettem az
angol nyelvű Oxford pályázaton, amelyen
eredményesen szerepeltem. 7. osztályban
az angol nyelvű Litterátum Országos
Levelező Versenyen ezüst fokozatot
kaptam. 8. osztályban csapatban vettünk
részt a Teen's Club nevű angol versenyen,
amelyen sikeresen teljesítettünk.
A Barátunk a természet országos levelező

Vetélkedőn csapatommal 5. helyezést
értünk el.
7. és 8. osztályos koromban a kunszentmiklósi ÁMK-ban megrendezett történelmi
versenyen a csapattársaimmal eredményesen szerepeltünk.

Alsós koromban nagyon szerettem rajzolni,
rajzpályázatokon is részt vettem.
Különdíjas és 2. helyezett is lettem. A Szász
Károly Református Alapfokú Művészetoktatási Intézményben furulyára és
festészetre jártam. Ezüst fokozatot nyertem
a „The Museum and Academy of Children's
Art” nevű görögországi pályázaton.
Minden évben kitűnő tanuló voltam, öt éven
keresztül kaptam nevelőtestületi dicséretet,
és most 8. osztályban 10 tantárgyból
kaptam dicséretet.
Kedvenc tantárgyam a történelem. Minden
órára rendszeresen tanultam, a dolgozatokra mindig felkészültem. Szeretek
internetezni, zenét hallgatni, olvasni.
Megköszönöm minden tanáromnak, hogy
segített a versenyekre való felkészülésben,
és külön köszönöm osztályfőnökeimnek,
Vanyurné Lázár Erzsébetnek és Csőke
Józsefnek az évek során nyújtott segítséget.
Szüleimnek is köszönöm az iskola
eredményes elvégzéséhez nyújtott segítséget.
Tanulmányaimat szeptembertől a Kecskeméti Református Gimnáziumban folytatom. – mondta el Dóri.
- Köszönöm a beszélgetést! Sok sikert
kívánok Neked az életben!

7. osztályban a Wattay Középiskola és
Szakiskola által megrendezett informatika
versenyén eredményesen szerepeltem.

A Környezetvédelmi Világnapon
… június 5-én emlékfa ültetés volt az ÉgázDégáz ügyfeleinek tiszteletére.
Szolgáltatási területükön immár 800.000
ügyfél választotta a földgázt energiaforrásként.
14 városban, ahol üzemegységeik vannak Tajti
Péter általános vezérigazgató elmondta, hogy
az Égáz- Dégáz Gázszolgáltató Zrt. és az ÉgázDégáz Földgázelosztó Zrt. magántulajdonban
lévő vállalkozás. Számukra a legfontosabb
ügyfeleik megelégedettsége, illetve az, hogy az
energiát állandóan, jó minőségben és
biztonságosan rendelkezésükre bocsáthassák.
- A Fa és a Földgáz egyaránt Földünk
természetes kincsei, a Földgáznak, mint

fosszilis energiaforrásnak a Fa az egyik
alapvető alkotóeleme. A Fa jelképezi azt, hogy
a Földgáz energiája hosszú távon rendelkezésünkre áll, valamint szimbolizálja Társaságunk törekvését az örök fejlődésre, növekedésre, a folytonos megújulásra.Az ünnepség után állófogadáson vettünk
részt, mely nagyon jó hangulatban telt.
Gyenes Mónika

Gyenes Mónika
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FELHÍVÁS
a parlagfű elleni védekezésre
A módosított növényvédelmi törvény
értelmében a földtulajdonos, földhasználó
köteles minden naptári év június 30-ig
végrehajtani a parlagfű elleni védekezést,
ezt követően pedig a virágzást, a pollen
levegőbe jutását folyamatosan megakadályozni.
Határidő után a védekezések ellenőrzését a
körzeti földhivatalok végzik. A fertőzött
területek ismeretében a területileg illetékes
Növény és Talajvédelmi Szolgálatok
(belterület esetén a település jegyzője)
közérdekű védekezést rendelnek el, mely
azonnal végrehajtható.
A törvényben meghatározott feltételek
meglétekor kultúrnövények esetén is
elrendelhető a kötelező védekezés.
A védekezéseket elrendelő határozatok a
helyi önkormányzatok hirdetőtábláján
történő kifüggesztéssel kerülnek közzétételre.
A közérdekű védekezések teljes költségét
(amely tartalmazza a vállalkozói díjat, a
Földhivatal és az ÁNTSZ költségeit) a
földhasználó, földtulajdonos köteles
megtéríteni.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók
módjára behajthatók! A növényvédelmi
hatóság a költségek adók módjára való
behajtását az illetékes Adó-és Pénzügyi
Ellenőrzési Hivatalnál kezdeményezi.
A közérdekű védekezés elrendelése mellett

a növényvédelmi hatóság növényvédelmi
bírságot szab ki (belterületen: jegyző)
azzal szemben, aki a károsító elleni
védekezési kötelezettségét elmulasztja. A
bírság mértéke a terület nagyságától és a
gyomosodás mértékétől függően külterületen 20.000 - 5.000.000. Ft.
Belterületen:
0-50m2-ig
50-100m2-ig
100-200m2-ig
200m2-től

20.000 Ft
20.000 -50.000 Ft
50.000 - 100.000 Ft
100.000 - 750.000 Ft

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a saját
területükön tegyenek meg mindent
(mechanikai, kémiai védekezés) az egyes
gyomnövények, elsősorban a parlagfű
elszaporodásának visszaszorításában.
A nem parlagfűves területek tisztántartása,
gyommentesítése, az ingatlan és azzal
határos közterület előtti járdaszakasz (járda
hiányában 1.2 méter területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület), valamint a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai, továbbá a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más
hulladékok eltávolításáról az ingatlan
tulajdonosa (használója, örököse) köteles
gondoskodni.

Szabadszállás Város Képviselőtestületének 16/2007. (VIII.29.) rendelet 4.
§-a (1), (3), (5), bekezdése rendelkezik az
ingatlanok egész évben való tisztántartásáról, gyommentességéről.
Amennyiben a terület rendezetlen, és a
felszólítás ellenére a megadott határidőre a
gyommentesítést a tulajdonos (használója,
örököse) nem végzi el, az önkormányzat a
területet rendbeteszi és a szolgáltatási díjat
kiszámlázza. A számla befizetése nem
mentesít a szabálysértési eljárás megindításától. A számla be nem fizetése esetén a
kiszámlázott díj és bírság adók módjára
behajthatók.
Az ingatlan tulajdonosa (használója,
örököse) amennyiben ezt a tevékenységet
nem tudja vagy nem képes elvégezni illetve
elvégeztetni, azt bejelentés alapján szolgáltatási díj ellenében a GAMESZ elvégezteti.
Tel: 76/558-014, ügyintéző: Nagy András.
Az allergizáló növények koncentráció
csökkentésének elősegítése eredményezheti a megfelelő életminőséget, az
elvárható és szükséges környezeti állapot
megőrzését.
Csorba János
főmunkatárs

Tisztelt Szabadszállási Víziközmű-társulati tagok!
A Szabadszállási Víziközmű-társulat éves
küldöttgyűlésén a szokásosnál több volt a
tennivaló. Az előző évi éves beszámoló és a
következő éves terv elfogadásán kívül végre
a következő év konkrét, kézzel fogható
eredményeket produkáló terveinek ismertetése is napirendre került. A város által
megnyert KEOP pályázat megvalósítása,
amely a csatornázás előkészületi munkálatainak finanszírozásához nyújt forrást, egy
útvonalterv alapján történik.
Az útvonalterv menetrendjével összhangban
a képviselő testület által kiválasztásra került
egy projektmenedzsment, melynek szakértő
tagjai műszaki, pénzügyi, PR, jogi,
közbeszerzési eljárások lebonyolítása területén, havonta összehívott üléseken segítik
egymás munkáját. Az egyeztetések annak
érdekében történnek, hogy a pályázati kiírás
szigorú és rengeteg adminisztrációval járó
követelményeinek meg tudjanak felelni. Az
üléseken részt vesznek az önkormányzat
illetékes dolgozói és a víziközmű társulat
elnöke.
Az előkészületi munkák legfontosabb
momentuma a tervdokumentáció elkészítőjének kiválasztása volt, mely a pályázati

kiírásnak megfelelően közbeszerzési
eljárás keretei között történt. A munka
elvégzésére 2 cég jelentkezett, kiknek
ajánlatait a polgármesteri hivatalban
felállított Közbeszerzési Bíráló Bizottság
bírálta. A bizottság munkáját tanácskozási
joggal a víziközmű társulat elnöke és
szakértő tagja, Kristóf Gábor segítette.
Közülük a képviselő-testület választotta ki
a nyertes ajánlattevőt. Mindkét ajánlat
megtekinthető a polgármesteri hivatalban
a város jegyzőjénél.
A tervezés előkészítését segítendő a
vízikőzmű társulat következő intézőbizottsági ülésének feladata a tervezés
dokumentációinak átnézése és javaslattétel
elkészítése a szakmában járatos küldöttek
bevonásával.
Minden lakosnak lehetősége van bármely
csatornázással kapcsolatos kérdését
feltenni a társulat fogadóóráján, valamint
az erre a célra elkészített
keopszabadszallas@innosystem.hu.
email címen is. A csatornázás jelenével
kapcsolatos információhoz nemcsak az
említett két módon, hanem a víziközmű
társulat küldötteitől is hozzájuthatnak. Ők

folyamatosan tájékozódnak a projektmenedzsment ülésein történt eseményekről
és meghívást kapnak minden képviselőtestületi ülésre, amelyen csatornázást
érintő döntéshozatal történik. Kérem a
lakosságot, hogy éljenek a kérdezés
lehetőségével!
Nagyné Kovács Sarolta
elnök

JÚLIUS
Nyárhó, Szent Jakab hava
Telehold 7-én 1021
Utolsó negyed 15-én 1053
35
Újhold 22-én 03
00
Első negyed 28-án 23
Június 22- július 22-ig tart a Rák
csillagjegy
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)
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In memoriam Manfred Hofstätter
Szabadszállás Város Önkormányzata,
annak vezetői megrendülten fogadták a
váratlan és megváltoztathatatlan hírt,
hogy hosszantartó súlyos betegség
után, 70 éves korában elhunyt a
szabadszállási polgárok által is jól
ismert

megkötött testvérvárosi szerződés
előkészítésében, a két település lakói
közötti baráti kapcsolatok létrejöttében, egymás jobb megismerésében. Mi,
akik ismertük tudjuk, hogy mindig
ment és dolgozott, nyughatatlan volt.
Állandó tenni akarás, bizonyítás
vezérelte.
Valljuk, hogy elköltözése pótolhatatlan
űrt hagy maga után. Aki személyesen
is ismerhette őt szomorú szívvel, de
ugyanakkor hálás lélekkel gondolhat
Rá, kedvességére, közvetlenségére,
barátságosságára, figyelmességeire.

Manfred Hofstätter,
németországi testvértelepülésünk,
Schönenberg-Kübelberg volt
polgármestere.
Polgármester Úrnak vitathatatlan
érdemei vannak az 1997. októberében

Halálával nemcsak SchönenbergKübelberget, de városunkat is
veszteség érte.
Emlékét szívünkben őrizzük!
Búcsúzik:
Szabadszállás Város Önkormányzata

„Virágos Szabadszállásért”
A „Virágos Szabadszállásért” elismerő cím alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 7/2009. (IV. 23.) rendelet alapján 2009. évben a „Virágos Szabadszállásért” címet
Szabadszállás Város Képviselő-testülete:
Varga Marianna, Szabadszállás Benczúr Gy. u. 19. szám alatti lakosnak adta.
2009. évben 7. pályázó volt a címre, a 3 fős zsűri pontszámai alapján az alábbi sorrend
alakult ki:
1. Varga Marianna, Benczúr Gy. u. 19.
2. Katolikus Plébánia Szentháromságkert, Kossuth L. u. 15.
3. Perityné Nagy Erika, Madách u. 11.
4. Murárné Ungor Erika, Büge 3/A.
5. Jankovics Tiborné, Köztemető u. 16.
6. Somogyi József GAMESZ, Mindszenty tér
7. Somogyi József GAMESZ, Honvéd u.

244 pont
224 pont
217 pont
210 pont
197 pont
153 pont
140 pont
A zsűri tagjai: Pásztorné Bíró Krisztina, ifj. Kárász László, Csőke József voltak.
A virágoskertek mindenhol azt üzenik: itt emelkedett lelkű emberek élnek, akik adnak
környezetükre. Az igazi eredmény az, hogy Szabadszállás lakosai maguk igényesen
szépítik a környezetüket, tesznek azért, hogy a maguk háza tája, és ez által a város is
még szebb legyen. Sokat adnak ezzel Szabadszállásnak.
Minden kedves indulónak és résztvevőnek köszönjük a munkáját.

Szabadszállás Város Önkormányzatának
nevében tisztelettel megköszönöm id.
Szombati Miklós úrnak a Bársony István
pihenő oktató és bemutató parkban
elhelyezésre kerülő, igényesen kivitelezett
kerekes kút elkészítését és önzetlen
felajánlását. A kút ideiglenes és bemutató
jelleggel néhány napon keresztül a Kálvin
téri parkban volt elhelyezve és a városi
napok alkalmával került eredetileg
tervezett helyére az ökoparkba. A parkot az
összes benne lévő tárggyal óvjuk közösen
és vigyázzunk rájuk!
Dr. Balázs Sándor
polgármester

M8 Ipari Park
Szabadszállás
A volt laktanya területén folynak a bontási,
kármentesítési munkálatok.
A bontási munkákra a SZITEP Kft-nél
érdeklődő és ajánlatot beadó vállalkozók
minden hónap második keddjén tartandó
versenytárgyaláson nyerhetik el a bontási
jogokat.
Ez július hónapban 14-én 10 órakor lesz.

Bak Nándor
Kommunális és településrendezési tanácsnok

dr. Benkő Attila
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A József Attila Közösségi Ház
2009. júliusi moziműsora
július 10. péntek 18 óra
július 11. szombat 18 óra
ÁLOM.NET
Magyar vígjáték
96 perc, 12 éven felülieknek!
július 17. péntek 18 óra
július 18. szombat 18 óra
TERMINÁTORMEGVÁLTÁS
Szinkronizált, amerikai-német, akciófilm
115 perc
16 éven felülieknek!
július 24. péntek 18 óra
július 25. szombat 18 óra
HANNAH MONTANA: A FILM
Szinkronizált, amerikai,
ifjúsági film
101 perc, 16 éven felülieknek
július 31. péntek 18 óra
augusztus 1. szombat 18 óra
TRANSFORMERS:
A BUKOTTAK BOSSZÚJA
Amerikai, akciófilm157 perc
Elsőáldozók

Belépőjegy 500 Ft
Csoportos jegy
20 főtől 300 Ft!
A József Attila Közösségi Ház
2009. júliusi programjai
Július 3-án 16.30 órakor
kiállítás megnyitó
Szamosfalvi Swartz András
bútordíszítő faszobrász munkáiból a
József Attila Közösségi Ház
galériájában.
A kiállítás megtekinthető 2009.
augusztus18-ig,
naponta 7.30-19.30 óráig
Július 15-én
10-12 óráig a József Attila Közösségi
Ház kistermében
gyógytermék
bemutató.
Július 24-én 18.00 órától a József Attila
Közösségi Ház kistermében az ESZE
csendes esték sorozatában :
Vass Roland úti beszámolója „Tajvan
megérinti a szíved” címmel.
„O tt essem el én , A harc m ezején ”

S za b a d szá llá s V á ro s Ö n k o rm á n yza ta
és a P ető fi E m lék b izo ttsá g

2009. május 31-én öt szabadszállási gyermek járult
először a szentáldozáshoz, a szabadszállási Lissieux-i Kis Szent
Teréz Római Katolikus Templomban.
Név szerint: Kis Bence, Kovács Zoltán, Szekeres
Máté, Szabó Petra, Vörös Erika.

tisztelettel h ívja és vá rja
a z em lék ezn i a k a ró la k o so k a t

2 0 0 9 . jú liu s 3 1 -é n 9 .3 0 -k o r
Kisné Vidéki Eszter

a P ető fi S á n d o r V á ro si K ö n yvtá r
Katolikus majális
Ismét egy szép napot töltött együtt a szabadszállási római
katolikus közösség, Pünkösd hétfőjén a „Lófogó-dombnál”. A
programok között szerepelt a minden évben megrendezett túra,
szellemi totó, sportverseny, futóverseny. A nap a szabadtéri
misével teljesedett ki. Idén is voltak, akik felajánlásukkal
hozzájárultak a finom ebédhez. Köszönet: id. Gáspár Jánosnak
és Vér Lászlónak.
Kisné Vidéki Eszter

elő k ertjéb en
P ető fi S á n d o r h a lá lá n a k 1 6 0 .
évfo rd u ló ja a lk a lm áb ó l ren d ezett
m eg em lék ezésen és k o szo rú zá so n ..
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Kedves Szülők! Kedves Ballagó Diákok!
Írásomat egy idézettel szeretném kezdeni,
amely így szól:
„Ugye tudjátok, honnan származnak a
tündérek? Az úgy volt, hogy amikor az
első gyerek a Földön elnevette magát, a
kacagása ezer darabra tört és szanaszét
gurult a Földön. Ezekből lettek aztán a
tündérek.” (részlet a Hook c. filmből)
Ez a gyermeki lét könnyedebb, és szép
része! Azonban nekünk szülőknek nagyon
nagy a felelősségünk, amelyet Elizabeth
Stone így fogalmaz meg:
„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.
Ilyenkor dönt úgy az ember, hogy élete
végéig a testén kívül dobogjon a szíve.”
A mai felgyorsult, szétzilált,
szabados világban nagyon nehéz gyermekeinket azon a bizonyos jó úton tartani. Hisz
sokan vagyunk úgy, hogy reggeltől estig
munkával töltjük napjainkat, hogy megélhessünk. Gyermekeink gyakran kontroll
nélkül maradnak. Az édesanyák is
pénzkeresőkké válva, több szerepben is
megfelelve élik napjaikat. Az édesapák
szinte alig vannak otthon, idejük javát
munkával töltik ők is. A felelősség azonban
felelősség marad. A családok nagy többsége
szeretettel pótolja a gyermekektől külön
töltött időt, s ez mindig jó segítség a bajban!

Alig múlt néhány éve, amikor az
itt álló gyermekek az iskola kapuját
átlépték. Kicsik voltak, ijedtek, aztán a
szülők és pedagógusok szárnyai alatt
beilleszkedtek osztályaikba, meg tanultak
írni, olvasni, számolni. Egyszóval tudást
kaptak és szereztek. Túl vannak a „kis-,
majd a nagy-dackorszakon” a kiskamaszkoron, próbálgatják a szárnyaikat, no meg
azokat a bizonyos korlátokat átlépni. Ott,
ahol a szülő, az iskola kapcsolata jó, s ott,
ahol a családon belül is megvan a szeretet, a
felelősség, s ott, ahol iskolán belül is
megvan a gyerekek iránti szeretet, s a
fegyelem: ott nem lehet baj.
Most ezek a gyerekek elindulnak
egy olyan világba, ahol még több féltő
szeretetre, még több szülői felelősségre van
szükségük.
Az egyetlen dolgunk nekünk
szülőknek, hogy továbbra is segítsük Őket
azon az úton, ahol emberré válhatnak, s
még több tudást szerezhetnek.
Kedves Ballagó Diákok!
Először is szeretném megköszönni a
meghívást, és a szép virágot, amelyet
Tőletek kaptam! Őszintén szólva meglepődtem, s nagyon jól esett ez a szép
gesztus!
Szeretném útravalóul átnyújtani Antoine de

Pedagógusnap
Hagyomány teremtődött azzal, hogy immár
harmadik esztendeje ismeri el a város
vezetése az itt élő, s dolgozó pedagógusok
munkáját. A gesztus értékű, hivatalos
köszöntésre idén 2009. június 15-én került
sor az Önkormányzat Hivatalának dísztermében. A szép számban megjelent
vendégeket dr. Balázs Sándor köszöntötte, s
egyben elismerését fejezte ki a város oktatónevelő intézményeiben, az egyre nehezedő
körülmények között dolgozók teljesítményéért.
Elsőként az óvodások adtak elő egy
kedves, dalos játékot, amelyet mind a
gyermekek, mind a közönség élvezett. A
darab végén nagy taps köszöntötte a
szereplőket, s felkészítőiket, akik a
következők voltak: Mándiné Schusztek
Katalin, Pintérné Schusztek Erzsébet. A
fellépő gyermekek: Almási Tímea, Antal
Viktória, Darabos Doroti, Fejszés Réka,

Győri Vanessza, Marton Krisztián, Murár
Krisztina, Zrínyi Anna.
Az általános iskola tanulói is felléptek,
felkészítőjük: Törökné Novadovszky Nelli.
Elsőként szavalat hangzott el Pataki Virág
előadásában, majd egy szép dal csendült
fel, amelyet Benics Ildikó és Pataki Virág
adott elő.
A produkciók után dr. Balázs
Sándor egy-egy szál virágot nyújtott át a
hölgyeknek, s az egyetlen jelenlévő
férfinak pedig egy üveg bort. A délután
további részében a Róna vendéglő
dolgozóinak keze munkáját dicsérő
szendvicsek mellett beszélgetés folytatódott.

Saint-Exupéry, a Kis Herceg írójának szép
gondolatát, amely így szól:
"Nem tudom (...), nem azért vannak-e
kivilágítva a csillagok, hogy egy napon
mindenki megtalálhassa a magáét."
Amikor szeptemberben egy új
iskola kapuját lépitek át, s új osztálytársakat ismertek meg, azért gondoljatok
haza! Ápoljátok, és ne felejtsétek el az itt
kötött barátságokat! Ne felejtsétek kedves
Tanáraitokat sem, s térjetek vissza immár
„látogatóként” régi iskolátokba. Ne
feledjétek el ezt a várost sem, hisz
bármilyen is: ez a HAZÁTOK! Tanuljatok
képességeitek szerint, hisz szüleitek is azon
munkálkodnak, hogy szebb jövőt szánjanak Nektek! Ahhoz, hogy boldoguljatok a
mai világban, rengeteg tudásra van
szükségetek!
Engedjétek meg, hogy minden jót kívánva
búcsúzzak Tőletek: Erőt és kitartást
kívánok azon az úton, amelyen most
elindultatok!
Szeretettel: Kisné Vidéki Eszter
a Szülői Szervezet nevében

A Magyar Vöröskereszt
Csecsemőgondozási
Versenyt hirdetett.

Hetedik osztályos lányok közül kilencen
jelentkeztek a tanfolyamra. Nagyon
ügyesek voltak, házi vizsgán jól
szerepeltek, és közülük Császár Nikivel,
Halász Ágival és Kárász Szilvivel vettünk
részt Kalocsán Megyei versenyen. Itt is jól
szerepeltek lányaink, holtversenyben
negyedik-ötödik helyezést értünk el a
versenyző csapatok között.

Lejegyezte: Kisné Vidéki Eszter
Janovicsné Paál Ilona
védőnő
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A CSIPKEVERŐ MŰVÉSZ

Ismét egy értékes tárggyal gazdagodott a
szabadszállási Helytörténeti Gyűjtemény.
Szabadszállás címerének kézimunkáját
Koroknai Zsófia csipkeverő művész
készítette és adományozta szülővárosának.
Koroknai Zsófia 1901. február 16-án
született Szabadszálláson. Szülei Koroknai
János és Szabó Mária voltak, kiknek hét
gyermeke közül Zsófia a negyedikként
született a családba. Tehetséges tanuló volt,
korán kitűnt kézügyességével, gyönyörűen
írt és rajzolt. Húsz éves korában egy

alkalommal Kovács Kálmánné Kájel
Margit családját kísérte el Balatonkilitire,
ahol megismerkedett későbbi férjével,
Kájel Endre balatonendrédi ref. lelkipásztorral, aki beleszeretett a szép Zsófiába
és megkérte a kezét. Házasságot is
kötöttek. Szabadszálláson volt az esküvő
1921. aug. 4-én.
Esküvő után végleg Balatonendrédre
költözött, ahol nagy kultusza volt a
csipkeverés mesterségének. Kájel Endre
már korábban meghonosította a településen a csipkeverést, ő tanította a
csipkeverés technikáját. Az ügyes kezű
asszonyok jelentős bevételre tettek szert.
Megrendelések nemcsak belföldről,
hanem külföldről is érkeztek. Kájel Endre
szervezése nyomán kb. 30 csipketelep
működik az országban.
Zsófia a kézügyességének köszönheti,
hogy gyorsan megtanulta a csipkeverés
tudományát. Mestervizsgát is tett, így
jogosítványt kapott arra, hogy taníthasson
másokat is a csipkeverés tudományára.
Nemsokára a balatonendrédi csipketelep
vezetője lett. A csipketelep ügyeit intézte,
felvette a megrendeléseket, kiadta a
munkát, ellenőrizte az elkészült termékeket. Készítettek fehérnemű-csipkéket,

Tóth Sándor
helytörténész

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

A Helytörténeti Gyűjteményről
Gondolom, a Tisztelt Szabadszállásiak
sokan látták már a Városháza és a Rozsnyai
Patika között lévő „múzeumunkat”, amely
állandó rendes nyitva tartással várja
látogatóit. A gyűjtemény Tóth Sándor
helytörténész évtizedeken át folyó gyűjtése
és kutatómunkájának eredménye. A helyi
kultúra és hagyományok tárgyi és írásos
emlékeit mutatja be.
Itt látható Petőfi Sándor szüleinek Szabadszálláshoz kötődő életének részleteit
bemutató dokumentumokból készült
tablósorozat is, mely a költő szabadszállási
születését veti fel. A gyűjteményben számos
érdekes tárgyi emlék mutatja be az egykori
szabadszállási emberek életét. A gyűjtőmunka folyamatos, tehát Tóth Sanyi bácsi
nevében is kérem azokat, akik szívesen
ajándékoznának a gyűjteménynek, azt ott
vagy nálam jelentsék be, hogy gyarapíthassuk a múlt jelennek való értékeit. Jó látni
a főleg gyerekcsoportokban az ámuló és
érdeklődő arcokat, mely létszámát tekintve
egyre szaporodó.
Sanyi bácsi 1910-től gyűjti a Szabadszállásról szóló cikkeket, írásokat, ha van
ilyen újság vagy folyóirat stb., kincsként
kezeljük, köszönettel.
Köszönet ezúton is Sándor bácsinak, hogy

terítőket, függönyöket, ruha-darabokat
vertek az ő tervei alapján. A parókia egyik
nagy szobáját rendezte be műhelynek és 2030 nő is dolgozott a hosszú munkaasztalnál.
Szerették Zsófiát, munka közben jó
hangulatban voltak. 1938-ban a berlini
világkiállításon nagydíjat nyertek a Pillangó terítőjükkel.
1996-ban Balatonendréden múzeum is
létesült. A Csipkeházban, ahol állandó
kiállítás van, a kézimunkák a csipkeverő
művész tervei alapján készültek.
Kájel Endréné szül. Koroknai Zsófia
1984-ben halt meg. Emlékére és tiszteletére
a parókia falán emléktáblát helyeztek el
2004-ben.
Zsófia mindig szeretettel gondolt
szülőföldjére, s ennek legszebb bizonyítéka, hogy csipkébe verte Szabadszállás
címerét. Ez a kézimunka a város jegyzőjének szobájában volt, s most átkerülhetett a
Helytörténeti Gyűjteménybe további
megőrzésre, és ott mindenki láthatja.

idős kora ellenére ezen szenvedélyét is a Az aerobik- és jazzbalett csoport tagjai nevében
is köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik
városnak ajándékozza folyamatosan!
önzetlen támogatásukkal és segítségnyújtásukkal
Bányai János
képviselő
„Aki bölcsességgel és igazsággal halad az
életben
és nem a maga hasznát nézi, hanem azt,
hogy jóindulattal és belátással mit tud
használni másoknak, az még sokkal tovább
élhet.
Csak a ravaszság, a gyűlölet, a tökéletlenség az,
ami elpusztítja az embert.”
/Wass Albert/

Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
Július 13. 1600 a Helytörténeti
Gyűjtemény előtere.
Elérhetőség: Szabadszállás
Alsószőlők 148/A (Lófogó tanya)
Telefon: 76/717-110, 30/218-49-87
Email:
kiskunkapitany@freemail.hu

lehetővé tették, hogy kijuthassunk a német
testvérvárosba, s ezzel eleget téve Karl-Heinz
Schoon polgármester úr fellépési kérésének is.
Támogatóink:
?
Áipli Busz Kft., - Juhászné Áipli Etelka
?
Bajusz és Fiai Kft.
?
Birkás Pincészet
?
Búzási Balázs
?
CBA Varga István
?
Csikós András
?
Csomák László
?
dr. Balázs Sándor
?
Fuss Örömmel Alapítvány
?
ifj. Boczka János és felesége
?
Nadine Sport Kft. Moczó Márta
?
Német testvérváros segítsége és KarlHeinz Schoon támogatása.
?
Pelikán Imre Gösser Söröző
?
Petőfi Sándor Általános Iskola
E.
Kovács Imréné
?
Somogyi György és Somogyiné Szabó
Andrea
?
Szalai László
?
Százforintos Bolt Debreczeniné Kiss
Erzsébet
?
Szívós László Reál Bolt
?
Szőke Péter
?
Táncos kislányok szülei.
?
Tóth Autómix
?
Zöld Ász Étterem
Janovics Zsuzsanna
aerobik- és jazzbalett oktató
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Tajvan Touch Your Heart!
Élménybeszámoló egy távoli országról
Tajvan megérinti a szíved! Ez a reklámszlogenje ennek a távoli kis országnak, ami
Kína keleti partjainál fekszik egy csendesóceáni szigeten. Erre a varázslatos helyre
volt szerencsém elutazni májusban.
Az egész utat a szerencsének köszönhetem.
Minden évben megrendezésre kerül
Budapesten az Utazás Kiállítás, ahol többek
között utazási irodák, légitársaságok
ajánlataival lehet megismerkedni. A legtöbb
kiállítónál lehetőség van nyereményjátékon
is részt venni. Így volt ez a China Airlines
standjánál is, ahol repülőjegyekért lehetett
játszani. Én is szerencsét próbáltam, és a
sors úgy hozta, hogy pár hét múlva érkezett
egy levél, amelyben tájékoztattak, hogy két
menettérti jegyet nyertem a Bécs-Tajpej
(Tajvan fővárosa) járatra.
Ilyen lehetőség ritkán adódik az életben,
ezért rövid gondolkodás után úgy döntöttem, nem is hagyom veszni. A szállásokat és
az ellátást magunknak kellett intézni, így a
programot is szabadon állíthattuk össze, így
jött az ötlet, hogy akkor tegyünk egy körutat
a szigeten.
Az első állomásunk természetesen Tajpej, a

főváros volt. A hatalmas város rengeteg
látnivalót kínál. Mind a konfucionizmusnak, mind a taoizmusnak, mind pedig a
buddhizmusnak vannak itt templomai,
amik európai szemmel igazán különlegesek. De itt található a világ eddig
befejezett legmagasabb épülete is, az 508
méter magas Tajpej 101. Tetejéről
lélegzetelállító kilátás nyílik a városra.
Rám a legmélyebb benyomást mégis a
Csang Kaj-sek Emlékcsarnok előtti tér
tette. Itt látható a Tajvani Nemzeti Színház
és Nemzeti Koncertcsarnok is. A tér a
méretei által már nappal is lenyűgöző, de
éjszaka kivilágítva fantasztikus. Nagy
divatja van az éjszakai piacoknak is, ahol
ezrével áramlanak az emberek a szűk
utcákon.
A sziget nyugati partja mentén vannak
Tajvan nagyobb városai, mi is ezeket
néztük meg, miközben haladtunk dél felé.
Tajnan, Kaohsiung hasonló nagyvárosok,
mint a főváros. Itt is van látnivaló bőven.
Minden utcában egy templom, vagy
legalább egy kis szentély a hatalmas
toronyházak között.

Legdélebbi célpontunk egy igazi tengerparti kisváros, Kenting volt. Itt kiderült,
hogy Kínában, ill. Tajvanon valóban nincs
nagy kultúrája a tengerparti pihenésnek.
Nekik a tenger élvezete kimerül annyiban,
hogy bokáig bele-mennek, és fényképezik
egymást. Nekünk is csak úgy engedték meg,
hogy bemenjünk, ha mentőmellényt
vettünk fel. Vicces volt ilyenben strandolni.
Két nap pihenő után elindultunk északra a
keleti parton. Hatalmas rizsföldek, és
egészen kicsi városok uralták a tájat.
Nyoma sem volt a nyugati parton látott
hatalmas metropoliszoknak. Ezen az
oldalon még a természet az úr. Ezt tudtuk
előre, ezért következő szállásunkat
Hualienben foglaltuk le, ahonnan csak egy
órára van a Taroko Nemzeti Park. A Taroko
szó nagyszerűt, csodálatosat jelent, és ez
teljesen igaz is. A hegyek között, alagutakon
és függőhidakon át, vízesések mellett
sétálni igazán különleges élmény volt.
Utolsó éjszakánkat szintén Tajpejben
töltöttük, ahonnan másnap este indult vissza
gépünk Bécsbe. Így még belefért az
időnkbe egy kisebb túra a Yangmingshan
Nemzeti Parkban.
A közel két hét sajnos gyorsan eltelt. Mind a
természetes, mind az épített környezet mély
benyomást tett rám, mégis a szigeten élő
emberekre fogok a leginkább emlékezni.
Nagyon közvetlenek, barátságosak,
segítőkészek, és – annak ellenére, hogy
sokan ott is a szegényebbek közé tartoznak, ami a legfontosabb boldognak is tűntek.

Ha szeretne további érdekességeket megtudni,
további képeket megtekinteni,
vagy csak egy kellemes estét eltölteni,
akkor jöjjön el
2009.07.24-én 18.00-kor a
József Attila Közösségi Házban
tartandó előadásra.
Vass Roland
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Versenyeredmények a Petőfi Sándor Általános Iskolában
2009. május-június
1.) Testnevelés
Körzeti Alapfokú atlétika verseny 2009.
május 20. Kunszentmiklós
III. korcsoport
leány
Távolugrás
A csapat 3. helyezést ért el.
Marosán Ivett
6. a. osztály
Varga Bettina
5. a. osztály
Aszódi Rita
6. b. osztály
Arany Rita
6. a. osztály
Bajusz Petra
6. b. osztály
Kislabdahajítás
A csapat 4. helyezést ért el.
Varga Bettina
5. a. osztály
Marosán Ivett
6. a. osztály
Aszódi Rita
6. b. osztály
Juhász Gitta
5. b. osztály
Parragh Dóra
7. a. osztály
Váltófutás
A csapat 2. helyezést ért el.
Arany Rita
6. b. osztály
Marosán Ivett
6. a. osztály
Aszódi Rita
6. b. osztály
Bajusz Petra
6. b. osztály
III. korcsoport
fiú
Kislabdahajítás
A csapat 2. helyezést ért el.
Kanizsai Lajos Manó
6. a. osztály
Tóth Ákos
7. c. osztály
Kovács János
5. a. osztály
Illés Tamás
6. b. osztály
egyéniben: 3. helyezés
Nagy László
6. b. osztály
Váltófutás
A csapat 3. helyezést ért el.
Illés Tamás
6. b. osztály
Tóth Ákos
7. c. osztály
Bajusz Patrik
6. b. osztály
Nagy László
6. b. osztály
IV. korcsoport leány
Távolugrás
A csapat 1. helyezést ért el.
Zelenka Mónika 8. a. osztály

Pintér Anett
Horváth Mariann
Kovács Bettina

8. b. osztály
8. a. osztály
8. a. osztály
egyéniben: 4. helyezés
Hornyák Anita
7. a.osztály
egyéniben: 3. helyezés
2009. június 03-án a
Kiskunfélegyházán megrendezésre
került megyei versenyen a csapat 2.
helyezést, Kovács Bettina egyéniben 3.
helyezést ért el.
Váltófutás
A csapat 1. helyezést ért el.
Szabó Enikő
8. a. osztály
Benics Ildikó
8. b. osztály
Hornyák Anita
7. a. osztály
Kovács Bettina
8. a. osztály
2009. június 03-án a
Kiskunfélegyházán megrendezésre
került megyei versenyen a csapat 3.
helyezést ért el.
Súlylökés
A csapat 3. helyezést ért el.
Horváth Mariann
8. a. osztály
Csereklei Kitti
7. a. osztály
Pintér Anett
8. b. osztály
Simon Adrienn
8. b. osztály
Jakab Adrienn
8. a. osztály
IV. korcsoport
fiú
Súlylökés
A csapat 3. helyezést ért el.
Halász László
8. a. osztály
Zrínyi János
8. d. osztály
Závogyi Csaba
8. b. osztály
Hegedűs Edvin
7. c. osztály
Szilágyi Gábor
8. a. osztály
egyéniben: 3. helyezés
2009. június 03-án Kiskunfélegyházán
megrendezésre kerülő megyei versenyen
Szilágyi Gábor 4. helyezést ért el.

Annamária, Rimbás Levente, Varga István
2.) Magyar irodalom (1-4. évfolyam)
A „Manó Tanoda” országos levelezős
versenyen (magyar irodalom) kiemelkedő
eredményt ért Desztics Ivett 3. b. osztályos
tanuló. Felkészítő tanára: Fazekas Tiborné
3.) Matematika
Pintér Anett 8. b. osztályos tanuló az
országos „Mester Matek” Internetes
versenyen 11. helyezést ért el. Felkészítő
tanára: Jánosi Erzsébet
4.) Angol nyelv
1.)
Immár 15 éve rendezi meg az
Oxford University Press az Oxford
Competition versenyét, amelyen a tanulóink mindig részt vettek. Az idei pályázat
témája a „Savint the Word Starts with You”
a környezetvédelem fontosságára hívta fel a
figyelmet. A verseny megyei fordulójára 12
pályázatot küldtünk be, amelyet 23 tanuló
készített. Az országos fordulóra minden
megyéből a 10 legjobb jutott tovább. BácsKiskun megye legjobb 10 pályázata közül
kettőt iskolánk tanulói készítettek.
2009. június 06-án a Budai Várban
volt a verseny díjkiosztó ünnepsége,
amelyet a www.oup.hu honlapon lehet
megtekinteni.
Az országos fordulóra bejutott tanulók:
1.) Szivel Rebeka 7. b. osztályos
tanuló felkészítő tanára: Spaicsné
Bodzsár Katalin
2.) 4. osztályos tanulók csapata: Nagy
Alexandra, Nagy Barbara, Benics
Dorina felkészítő tanáruk: Varga István
Gratulálunk az elért eredményekhez és
további jó munkát, sikeres szereplést
kívánunk.
Igazgatóság

Felkészítők: Kertész F. Sándorné, Rimbás

Ismét csereprogram
Pünkösd hetében tizedik alkalommal
érkezett hozzánk a német testvérváros
diákcsapata, két fiatal kolléga és az igazgató
úr kíséretében.
A 13 német gyereket hetedikes tanulók és
családjaik látták vendégül. A bemutatkozó
levelek után a gyerekek izgatottan várták a
személyes találkozást.
A programot kecskeméti városnézéssel
kezdtük, de a társaságot a délutáni
kiskunmajsai strandolás rázta össze igazán.
Szerdán az esős idő sem tudott megakadályozni bennünket abban, hogy

kerékpárral jussunk el a Varga-tanyára. A 2
km-es földúton vendégeink megismerhették a puszta homokját. A pusztaprogramot és a kocsikázást vidám
vetélkedő követte.
A következő napon Budapest nevezetességei közül maradandó élményt nyújtott a
Libegő és a panoráma a Halászbástyáról. A
Csodák Palotájában jól szórakozott
gyermek és felnőtt egyaránt.
Az utolsó napon Szabadszállást mutattuk
meg vendégeinknek.
Az egész heti programot Koszta Misiéknél

zártuk egy jó hangulatú gulyás-partival. Az
ajándékok átadására a búcsúvacsorán került
sor.
Szombat reggel a gyerekek szomorúan és
zokogva vettek búcsút egymástól. A
viszontlátásra szeptemberben kerül sor.
Köszönjük a város önkormányzatának, a
Talentum alapítvány kuratóriumának és az
iskola vezetésének, hogy a hagyománnyá
váló csereprogram az idén is folytatódhatott.
Varga Eszter, Katona Marietta,
Csőke József
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Nőt a tábornoki karba!
- Ön különleges helyzetben van. Nőként ül
egy olyan székben, amelyet ez eddig urak
foglaltak el. Mennyire kényelmes az
államtitkári szék egy nő számára?
- Amennyire nőként kényelmes a katonaférfiak között szolgálni, azaz még szokjuk a
gondolatok, pontosabban férfikollégáink
szokják a gondolatot. Egyébként egyenrangú partnerek vagyunk szinte minden
téren. Államtitkárként is jól esik, ha virágot
kapok, de a vitákban, a döntések előkészítésében legkevésbé sem várom el a
megkülönböztetést. Partnereim nem azért
fogadják el érveimet, mert nő vagyok,
hanem mert meg tudom győzni őket. Úgy
vélem, mára elfogadottá vált, hogy a nők is
szolgálnak a hadseregben, tisztek, s akár
államtitkárok, netán
mint például
Spanyolországban - miniszterek is lehetnek.
-Több interjújában említette már, hogy
minden laktanya látogatásakor személyesen
találkozik az alakulat nő tagjaival és velük
zárt ajtók mögött beszélget. Mire kíváncsi
ilyenkor leginkább? Mennyire őszinték
Önnel ezek a katona hölgyek? Mennyire
hasznosak ezek a beszélgetések? Mindig
nőként ülnek Önnel szemben, vagy úgy, mint
katonák?
- Bármennyire is meglepő a katonahölgyek
elsősorban katonák és ezen a szemüvegen
keresztül láttatják problémáikat. A beszélgetés elszigeteltsége indokolt, mivel a
parancsnokok a legtöbb esetben férfiak és
tudvalevő, hogy a feljebbvaló jelenlétében
tett megnyilatkozásokban igencsak tetten
érhető az önkontroll. Nem titkokról
beszélgetünk a katonanőkkel, hanem az
őket, illetve a mindkét nemet egyaránt érintő

gondokról. Az egyenruha kényelmetlensége, a cipő szorítása éppúgy felmerül, mint
a gyerekét egyedül nevelő szerződéses
katonanő napi feladat-beosztása, vagy
éppenséggel a férfiak viselkedése. Nagyon
gyakran a katonanők nem is maguk, hanem
alakulatuk helyzetéért, a szolgálati feltételek javításáért emelnek szót. Úgy vélem
egyébként, hogy őszinték és mindenki
számára hasznosak e beszélgetések.
- Megoldott-e a hölgyek érdekképviselete a
seregben?
- Szerintem elegendő fórum áll rendelkezésre, hogy ha van igényük érdekképviseletre, védelemre, azt megkapják. Részint
a hagyományos szakszervezetekhez fordulhatnak ebből több is működik a Magyar
Honvédségen belül -, másrészt létezik egy
kifejezetten az ő gondjaikkal foglalkozó
Katonanői Bizottság. Szerencsére kevés
érdeksérelem történik az alakulatoknál a
nők kárára, így inkább csak általánosságban és a teljes honvédségi szinten
jelentkező gondok megoldásában kell
együttműködnünk az érdekvédelmi szervezetekkel.
- Az oktatási, pénzügyi illetve az
egészségügyi feladatokat látják el a nők a
katonaságnál. Van-e még olyan terület,
amelyeket a nők ugyanolyan jól el tudnának
látni, mint az előbb említetteket?
- Való igaz, hogy a minisztériumban, de az
alakulatoknál is az adminisztratív
feladatokat hagyományosan és jelentős
számban a nők végzik katonai rangban és
beosztásban, vagy közalkalmazottként,

köztisztviselőként. De ne higgyék, hogy a
női katonák között nincsenek olyanok, akik
kedvelik a kihívásokat. Jelentős számban
vesznek részt a missziókban, békefenntartóként, ahol a férfiakkal azonos értékű
munkát kel végezni. Sőt, például Afganisztánban a helyi asszonyokkal nem tárgyalhat
férfi. De a hatékony polgári-katonai
kapcsolat a katonanők nélkül
más
országokban is - elképzelhetetlen lenne. A
hölgyek igenis megállják a helyüket minden
poszton, akár lövészként, lokátor kezelőként, parancsnokként és beosztottként
egyaránt.
- Jó néhányszor nyilatkozta, hogy azon
munkálkodik, hogy női tábornoka is legyen
a honvédségnek? Valóban úgy látja, hogy ez
megvalósítható? Ezt úgy értem, hogy egy
csatát nem fejben kell megnyerni, hanem a
hadszíntéren. (Szeretném megjegyezni,
hogy nem becsülöm le nőtársaim
képességét! Csak egyszerűen úgy érzem,
hogy az urak miatt meg kell kérdeznem.)
- Nem adtam fel a küzdelmet, hogy a női
tábornokai legyenek a Magyar Honvédségnek. Azt be kell vallanom, hogy bár
vannak erre alkalmas jelöltek, ezredes
hölgyek, a gátat nem egyszerű áttörni.
Remélem még ebben a kormányzati
ciklusban mégis keresztülvihető, hogy
érdemei miatt bekerülhet a magyar
tábornoki karba az első hölgy.
Szabó Mária

A la p fo k ú é s k ö z é p fo k ú n y e lv v iz sg á ra fe lk é sz ítő

A N G O L és N É M E T

n y e lv ta n fo ly a m
sze p te m b e r tő l S z a b a d sz á llá so n
e g y e te m i ta n á r o k b ev o n á sá v a l,
p r ó b a n y e lv v izsg á v a l , k is lé tsz á m ú c so p o rto k b a n .
K é t típ u sú a k k re d itá c ió v a l re n d e lk e z ü n k , a m e ly
m in ő sé g i g a ra n c iá t é s Á fa m en te ssé g e t is je le n t.
in d u l

A ta n fo ly a m d íja

7 5 0 F t/ó r a (h a v i rész le tfiz e tés) .

A v iz sg á r a b e je le n tk e z e tt ta n u ló in k
9 5 % -a sik e r e s n y e lv v iz sg á t te tt!
P é n zv issz a fize té si g a r a n c ia b u k á s e se té n !*
(* R észle te k és feltétele k tele fo n o n , tá jék o zta tó b an , sz e rz ő d ésb en .)

V á la ssza Ö n is a 1 5 é v e s ta p a szta la tta l
r e n d e lk e ző m in ő sé g i, a k k r e d itá lt n y e lv isk o lá t!
Je le n tk e z é si h a tá rid ő 2 0 0 9 . a u g u sz tu s 1 7 -ig .
K ö zö ssé g i H á zb a n
S z e k e r e s M ih á ly n á l sze m ély e se n v a g y a

É rd e k lő d n i é s je le n tk e z n i le h e t h é tk ö z n a p a

7 6 /5 5 8 -0 0 3 te le fo n szá m o n , v a g y
a h ét m in d e n n ap já n 8 -1 9 ó ráig a n y e lv isk o lá n ál:
3 0 /9 3 1 -8 7 -7 4
R e fe r e n c iá in k :
M Á V , M a tá v c o m , P o sta , F M F , V id eo to n , H B M K ö z ig a zg atási H iv atal, P io n ee r,
P o lg á rm e ste ri H iv ata lo k , Ille ték h iv ata lo k , E g é szség b izto sítá si P é n ztá rak , S z állo d á k ,
Á lla m h á z ta rtási H iv ata lo k , F ö ld h iv a tal, H ű tő ip ari R t., V á m - é s P é n zü g y ő rsé g , V íz m ű ,
M e triso ft, L in n e m a n n , E rd ész eti S zo lg á lat, K ö rn y e z e tv é d e lm i F e lü g y e lő ség , M in iszté riu m i
V ilág -N y e lv es c so p o rto k , G a llico o p R t., H u n g a ro C o n rto l M a g y a r L é g ifo rg alm i S z o lg á la t,
K u n szö v K ft., R eh ab R t., T a k a rék szö v etk ez e tek
0 1 -0 1 8 3 -0 5 , A L - 0 4 6 7 , P L -2 1 4 8 , P L -1 9 7 4 , S z é ll és S z e rt B t., P lad á n y , V a sú t u . 8 .

ANGOL nyelvtanfolyam
indul szeptembertől Szabadszálláson
óvodások részére.
Külön csoport az általános
iskola 1-3 osztályosok részére.
A tanfolyam díja 600 Ft/tanóra (havi részletfizetés).
Heti 2 x 1 tanóra kis létszámú csoportokban.

Jelentkezési határidő 2009. augusztus 17-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet hétköznap a Közösségi

Házban
Szekeres Mihálynál személyesen vagy a

76/558-003 telefonszámon, vagy
a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál:

30/931-87-74
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974, Széll és Szert Bt., Pladány, Vasút u. 8.
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Református gyülekezeti kirándulás volt Debrecenbe
Június 20-án volt a szabadszállási
Református egyház ez évi gyülekezeti
kirándulása Debrecenbe.
Az úti cél megválasztásának egyik
alapgondolatát Kálvin János születésének
500. évfordulója adta, amely alkalomból
életéről, tudományos munkáiról kiállítást
láthattunk a debreceni Református
Kollégium Nagykönyvtárában. A Kollégiumban megnézhettünk egy nagyon szép
és látványos makettkiállítást is, amelyek
bibliai történeti helyszíneket és eseményeket ábrázoltak. Majd megcsodálhattuk a
Debreceni Református Nagytemplomot,
amely egyben a legnagyobb méretű
református templom Magyarországon. A
templomban kiemelt fontosságú események is zajlottak a magyar történelemben.
Az 1848/49-es szabadságharc idején az itt
ülésező országgyűlésen jelentette be
Kossuth Lajos miniszterelnök a Habsburgház trónfosztását. Majd a II. világháború
vége felé, Budapest lebombázásakor,
szintén itt tartotta ülését a Magyar
Nemzetgyűlés. A történelmi események
után a közelmúltban, ugyancsak fontos
alkalomnak adott helyet Debrecen városa.
Itt volt a Kárpát-medencei Református
Egyházaknak találkozója és újra egyesítése. Ez az esemény jelképesen lebontotta a
Trianoni döntés falait, itt Debrecenben a
Református Nagytemplom előtti téren.

Debrecent az Alföld fővárosának is
tekintik, Magyarország második legnagyobb városa (több mint 200 ezer lakos),
tisztaságával, virágos küllemével, rendezettségével, fejlődésével és kultúrájával
méltán érdemelte ki azt az elismerést,
melyet az országban példaként is emlegetnek a vidéki városok között. Városnézési
sétánk során ugyancsak gyönyörű látvány
tárult elénk a Debreceni Egyetem előtti
téren a hatalmas szökőkúttal és virágos
parkjával. Innen tovább sétáltunk a
debreceni nagyerdőben, és szép természeti
környezetben láthattuk az orvostudomány
fellegvárát, az Orvos-tudományi Egyetemet és a Klinikákat.

Debreceni nagytemplom előtt a kirándulók

Délután buszra szálltunk és
folytattuk utunkat a Hortobágyra. Itt a
múzeumi látogatások során visszatekint-

hettünk a térség gazdasági életének és
múltjának életvitelére, népi mesterségeire
és szokásaira. A szabadtéri állatparkban a
gyermekek számára nagy örömet okozott
az állatok simogatása és szelídsége.
Hortobágyi állathagyományok bemutatása
során, közelről láthattuk a szürkemarha
gulyát és a többi őshonos állatokat. A híres
hortobágyi délibábot is szerettük volna
megnézni, de azt éppen elmosta egy kiadós
zápor.
A program végén egy közös vacsorát
fogyasztottunk el a Hortobágyi csárdában,
tájjellegű ételekből. A vacsora után buszra
szálltunk és kellemesen elfáradva indultunk haza.
Ismét egy nagyon szép napnak lehettünk a
részesei, sok élménnyel, történelmi
ismereteink felfrissítésével és lelki feltöltődéssel lettünk gazdagabbak.
A csoport nevében szeretném
megköszönni Máté Sándor nagytiszteletű
úrnak a kirándulás megszervezését és
vezetését, az Áipli BUSZ Kft.-ek a
kényelmes és biztonságos utazást, a
résztvevőknek pedig a kellemes bensőséges hangulatot!
Holczmann Mihály
Presbiter

Nagysikerű nyári tábor az Alapszolgáltatási Központ szervezésében
2009. június 22-26. között nyári tábori
foglalkozások zajlottak az intézményben.
Hétfőtől gyermekhangtól volt hangos az
ódon épület. A zord idő ellenére is sok
gyermek érkezett a hagyományos programra.
A bemutatkozó játék után sorozatban
következtek az ügyességi és mozgásos
játékok, amit jókedv és derű kísért. A
játékok önfegyelmet, türelmet, követeltek a
gyerekektől. A játékokat Ferenczy József, a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa vezette, a szükséges eszközöket a Katolikus
egyház felajánlásából vásároltuk.
A játék után kézműves foglalkozás
következett, ahol ki-ki kedve, érdeklődése
szerint választhatott a felkínált lehetőségek
közül. A teljesség igénye nélkül: kavicsfestés, üvegfestés, gyöngyfűzés (gyűrű,
karlánc, bonsai fa, stb.) textilfestés
(papírzsebkendő tartó). A gyerekek keze
alól gyönyörű munkák kerültek ki.
Kedden folytatták a kézműves tevékenységeket. A református gyülekezet nőtagjaitól finom süteményeket kaptak, amit
jóízűen elfogyasztottak. Szívós László

felajánlását is nagy örömmel fogadták, ami
sokféle üdítőt és rágcsálnivalót
tartalmazott.
A foglalkozásokat Paálné Marika,
Kovácsné Zsuzsa, Hofmeister Renáta
vezette. A kézműves kellékek vásárlására
Vidéki János ajánlott fel pénzösszeget.
Szerdán végre előbújt a nap és kezdődhetett
a kerékpártúra a Lófogó tanyára.
Egész napos lovaglás, kocsikázás,
természetjárás után kissé fáradtan ültek
kerékpárra a csapat tagjai, de mindenki
szerencsésen hazaérkezett.
Csütörtökön kirándulás következett Kecskemétre a strand- és élményfürdőbe. Az
időjárás ismét kegyes volt csapatunkhoz.
Felhőtlen fürdőzés, lubickolás, csúszdázás
töltötte ki a nap nagyobb részét. A
strandolás után fagyizással fejezték be
gyermekeink a kirándulást.
Az úticsomagot a Régiposta Vendéglő
készítette, amivel támogatta táborunkat.
A kecskeméti kirándulás a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés Elnöke, Bányai Gábor
támogatásával valósult meg. Mindkét
támogatónak köszönjük!

Pénteken elérkezett a tábor utolsó napja. A
gyerekek versenyjátékokkal, sorversenyekkel, sportolással múlatták az időt.
Sokat nevettek, viccelődtek. A hét
lezárásaként az intézmény dolgozói
segítségével palacsinta-partit rendeztünk.
A finom palacsintát Farkas Katika sütötte.
Jó érzéssel töltött el bennünket, mikor a
gyermekek hálásan köszönték meg az egész
heti törődést és a remek programokat.
Ezt a napot Balogh József, körzetünk
országgyűlési képviselője támogatta.
Köszönjük! Köszönetet kell még mondani
Csomák László önkormányzati képviselőnknek és Zsigárné Marikának a
játékfelajánlásokért.
Még egyszer köszönetet mondunk szponzorainknak, akik felajánlásaikkal lehetővé
tették a tábor létrejöttét és feledhetetlen
élményt nyújtottak gyermekeinknek.
Alapszolgáltatási Központ Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
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RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
JÚLIUS

VEGETÁRIÁNUS
RAKOTT KEL

Ebéd
01

Szerda

02

Csütörtök

03

Péntek

04

Szombat

05

Vasárnap

06

Hétfő

07

Kedd

08

Szerda

09

Csütörtök

10

Péntek

11

Szombat

12

Vasárnap

13

Hétfő

14

Kedd

15

Szerda

16

Csütörtök

17

Péntek

18

Szombat

19

Vasárnap

20

Hétfő

21

Kedd

22

Szerda

23

Csütörtök

24

Péntek

25

Szombat

26

Vasárnap

27

Hétfő

28

Kedd

29

Szerda

30

Csütörtök

31

Péntek

01

Szombat

02

Vasárnap

03

Hétfő

04

Kedd

05

Szerda

Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Zöldségleves
Temesvári sertéstokány, tészta
Babgulyás
Bukta
Tojásleves
Pulykaragú, tészta
Paradicsom leves
Rántott szelet, burg.püré, sav.
Becsinált leves
Burgonyás tészta, sav.
Gyümölcsleves
Natúrszelet, p.rizs, mexikói zölds.
Zöldségleves
Rakott kelkáposzta
Rántott leves
Marhapörkölt, sárgaborsó főzelék
Csontleves
Lecsós szelet, tarhonya
Húsleves
Sóska, tükörtojás
Zöldbab leves
Kőményes s.sült, burg., sav.
Sertésragu leves
Szilvásgombóc
Tarhonyaleves
Pirított csirke, meggymártás
Zöldborsó leves
Rántott tonhal, kapormártás, rizs
Gombaleves / Ivólé
Pásztortarhonya, sav.
Korhelygulyás
Tejberizs, gyümölcs
Csontleves
Zöldborsósragu, tészta
Brokkoli leves
Párizsiszelet, burg., sav.
Paradicsom leves
Csirkepörkölt, tarhonya, sav
Palócleves
Grízestészta, lekvár
Tojásleves
Fokhagymás s.sült, petr.burg., sav.
Csontleves
Fasírozott, zöldborsó főzelék
Rántott leves
Töltöttkáposzta
Zöldségleves
Húsos rakott burgonya
Gyümölcsleves
Rántott csirke, rizi-bizi
Zöldbab leves
Paprikás burg., kolbász, sav.
Alföldi gulyásleves
Túróstészta
Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Meggy leves
Párizsi sertésborda, p.rizs, mexikói zölds.
Tojásleves
Fasírozott, tökfőzelék
Zellerkrém leves
Csirkepörkölt, tarhonya, sav
Gulyásleves
Mákostészta
Paradicsom leves
Rántott csirke, rizs, majonézes kukorica
Zöldségleves
Marhapörkölt, kelkáposzta főzelék

1 kg kelkáposzta
2 dl rizs
40 dkg laskagomba
2 dl tejföl
10 dkg reszelt sajt
1 fej vöröshagyma
olaj, só, bors, pirospaprika
A megmosott, metéltre vágott kelkáposztát sós vízben majdnem
puhára megfőzzük, majd leszűrjük. Az átválogatott rizst kevés
olajon fehéredésig pirítjuk, majd 4 deci vízzel felöntjük, ízlés
szerint sózzuk és fedő alatt, lassú tűzön puhára pároljuk. A
felkockázott hagymát olajon megpirítjuk, hozzáadjuk a
megmosott, felszeletelt gombát, és pirospaprikával, sóval,
borssal fűszerezve gombapörköltet készítünk. Olajjal kikent
jénaiba rétegezzük a káposztát és a gombával összekevert rizst.
Egy kevés kelkáposzta-főzőlével meglocsoljuk, hogy zaftos
legyen, és a tetejére enyhén fűszerezett tejfölt kanalazunk.
Reszelt sajttal megszórjuk, és előmelegített sütőben, közepes
hőmérsékleten megsütjük.
(Húsevők számára gombapörkölt helyett sertés- vagy
marhapörkölttel is elkészíthetjük.)
Gyenes Mónika

TANFOLYAM INDUL!

SZABADSZÁLLÁSON!
Részletfizetési kedvezménnyel!

Helyszín: Általános Iskola
Ideje:

2009 JÚLIUS 08 délelőtt 900 óra
Jelentkezni lehet:
Tóth György iskolavezető,szakoktató Tel: 20/313-2058
Elméleti képzés számítógépes oktatóprogrammal.

Autótípus: Peugeot 206

-Személygépkocsi –
- segédmotor

(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Szabadszállás, 2009.05.18

–A

Szabadszállás 2009. 06. 18.
Somogyi József
GAMESZ-vezető

„korl” kategóriákból
TÓTH AUTÓSISKOLA
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Sallai Tüzép ajánlata:
Tüzifa akció: akácfa kugli: 2150 Ft/q
hasítva:
2400 Ft/q
égerfa kugli: 1900 Ft/q
hasítva:
2000 Ft/q
Hőszigetelő rendszer akció!
Cement kedvező áron:
magyar 25 kg-os zsák:850 Ft
3400 Ft/q
Oltott mész: 25 kg-os zsák: 525 Ft
50 kg-os zsák: 1050 Ft
2100 Ft/q
Finomított vödrös mész: 15 l-es 1350 Ft
8.5 l-es 1000 Ft
Flexibilis ragasztó: 2150 Ft/zsák
B-30 tégla 120 Ft/db
Építési törmelékét (sitt) jutányos áron (6000 Ft/csille)
elszállítjuk nálunk vásárolt építőanyag vásárlásnál.
Hulladék- és szemétszállítás megrendelhető:
konténerrel vagy markolás+ autó elszállítással.

Rendelés telefonon: 76-363-139
30-46-60163
30-20-45082
Személyesen: Bem J. u. 8. (borpince mellett)

Szabadszálláson
a Bocskai utcában,
2,5 szobás, fürdőszobás,
gázkonvektor fűtésű ház,
904 m2 udvarral,
3 000 000 Ft-ért eladó!
Érd.: 06-30-297-48-53

Fűnyírást, kaszálást,
Parlagfű, susnyó
irtást vállalok
06-302-396-149

2009. július

SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ
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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!!!
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EMLÉKEZÉS
Kurdi Sándor halálának
1. évfordulójára emlékezik
felesége, gyermekei, menye,
unokája és a Bartal család.
„Nem múlnak Ők el,
Akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak,
álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk
csöndesen még…”

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: július 23.

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

