SZABADSZÁLLÁSI
HÍRMONDÓ
Szabadszállás Város Önkormányzatának hivatalos lapja
Pedagógusnapi köszöntő

VI. évfolyam 6. szám

2009. június

Új zöldségcsomagoló épült a Rónában

„Kezedbe teszem a Könyvet,
hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt,
hogy lásd a szépet, keresd a tisztát.
Kezedbe teszem a gyertyalángot,
világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót,
takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot,
hogy meleg legyen, és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.”
(Róth Márta)

Tisztelt Szabadszállási
Pedagógusok!
Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszöntök minden aktív és
nyugállományban lévő szabadszállási pedagógust - tanárokat,
tanítókat, óvodapedagógusokat valamint az oktatási intézményeink
dolgozóit. Köszönöm áldozatos
munkájukat, a továbbiakhoz erőt,
egészséget,
nyugalmat, elismerést és
sok
sikert kívánok!

Dr. Balázs Sándor
polgármester
Június
Nyárelő, Szent Iván hava
Telehold
7-én 1912
Utolsó negyed 15-én 2314
Újhold
22-én 2035
Első negyed 29-én 1228
Május 21-től június 21-ig tart az Ikrek
csillagjegy
A nyár kezdete: június 21-én 645
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)

Értékes portékává változtatják a felső-kiskunsági
szántók minőségi terményeit
Jelentős feldolgozó-kapacitással
bővült a
felső-kiskunsági agrárgazdaság.
Gráf József földművelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter május
20-án avatta fel a Róna Ker-Tész
Kft. logisztikai központját.
Az
előfeldolgozó részlegből, a csomagolóüzemből és hűtőhelyiségekből
álló zöldség-feldolgozó komplexumot zömmel állami támogatásából
finanszírozta a kft. Az agrárminiszter avatójában kiemelte: a
mezőgazdaságban 2013-ig felosztható mintegy 1300 milliárd forinttámogatási keretből elsősorban az
ilyen építkezéseket támogatják,
mert gépesítésre, a technológia
fejlesztésére van szükség az
ágazatban. A Róna összesen közel
400 millió forintot költött új

létesítményére, melynek a remények szerint jelentős szerep jut
majd a cég további piacszerzésében. Döntően szántóföldi termesztésű sárgarépát, hagymát,
tölteni való paprikát szállítanak az
áruház-láncoknak, melyek épp a
Róna termékeire jellemző friss,
konyhakész élelmiszereket keresik. A zöldségfeldolgozást a tervek szerint júniusban kezdik kb.
30 személlyel. Nagy József, a kft.
vezetője úgy számítja, a tavalyi
kétmilliárd forinttermelési értéket
30%-kal növelhetik. A Róna
erősödésében közvetlenül profitálnak majd a szövetkezethez
tartozó termesztők is.
(forrás: Petőfi Népe 2009. 05. 21.)
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Szabadszállás Város Képviselőtestülete 2009. április 22-ei
üléséről
DAOP pályázati lehetőség
a laktanya területén
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
javaslatára úgy dönt, hogy a laktanya
területén ipari park kialakítására az Ipari
területek, ipari parkok és inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztésére kiírt DAOP2009-1.1.1/A pályázaton önerő hiányában
nem vesz részt.
SZITEP Kft-nek támogató nyilatkozat
DAOP pályázat benyújtásához
Szabadszállás Város Képviselő-testülete,
mint tulajdonos úgy dönt, hogy támogatja a
SZITEP Kft-nek a volt laktanyában Ipari
területek, ipari parkok és inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztésére kiírt DAOP2009-1.1.1/A pályázaton való részvételét, a
barnamezős ipari területek részcél,
valamint a vállalkozói inkubátorházak
létesítése, fejlesztés pályázati cél megvalósításában, az opciós joggal lehívott
ingatlanokon.
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy
a pályázati projekt megvalósítása során a
közművek az önkormányzat tulajdonában
lévő laktanyai ingatlanok területén áthaladhassanak.
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy
„M8-as Ipari Park Szabadszállás” névvel
kerüljenek a pályázatok benyújtásra.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a támogató nyilatkozatok
aláírására.
SZITEP Kft éves beszámolójának
elfogadása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
javaslatára úgy dönt, hogy a Szabadszállási
Ipari és Technológiai Park Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft. (SZITEP Kft,
6080 Szabadszállás, Honvéd u. 72-82.)
2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának tervezetét elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert az erről szóló taggyűlési
határozatot elfogadására.
Dr. Réthy Aladár háziorvosi
körzet praxisjogának
értékesítéséhez önkormányzati
hozzájárulás
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy hozzájárul Szabadszállás
Város területén dr. Réthy Aladár által
működtetett III. számú háziorvosi
körzetben a praxis jognak dr. Ódor István
(MEDÁVIUM Kft.) részére történő
értékesítéséhez.
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A képviselő-testület kinyilvánítja azon
szándékát, hogy amennyiben dr. Ódor
István rendelkezik a szükséges engedélyekkel, kiemelten a Magyar Orvosi
Kamara végleges engedélyével, a szükséges ÁNTSZ engedéllyel, a vállalkozás
cégbírósági bejegyzési számával, úgy dr.
Ódor Istvánnal területi ellátási kötelezettségre feladatátadási szerződést köt.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy
amennyiben a praxis eladás megvalósul és
dr. Ódor István háziorvosként elkezdi a
munkáját, akkor részére szolgálati lakást
biztosít.
Sportkastély Kft-vel kötött
bérleti szerződés módosítása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
javaslatára úgy dönt, hogy a Sportkastély
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel
(ügyvezető: Serflek József, székhely: 1095
Budapest, Mester utca 33-35.) 2007.
február 27. napján kötött bérleti szerződés
felmondása kapcsán az önkormányzat
tulajdonában lévő Szabadszállás 0187/11
hrsz-on nyilvántartott nőtlen tiszti szálló 2.
számú épületén a szerződés időtartama alatt
keletkezett kár megállapításra kerüljön.
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3/2es, 385 m2-es volt páncélos gyengélkedő
épületére, valamint a 0244/2 hrsz-ú, 17
hektár és 4986 m2 udvar, gazdasági épület
megjelölésű ingatlanokra új bérleti
szerződés kerül megkötésre a SZITEP Kftvel és a önkormányzattal, amennyiben az
önkormányzat felé fennálló tartozásait a
bérlő kiegyenlítette.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert támogatási szerződések
aláírására.
Szabadszállás Város Önkormányzat
által nyújtható - vissza nem térítendő
pénzbeli támogatások
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottsága
javaslatára úgy dönt, hogy vissza nem
térítendő támogatásként pénzbeli
támogatásban részesíti a következő
szervezeteket:
Szabadszállási Foci Klub 87.000 Ft
Honvéd Nyugdíjas Klub 42.000 Ft
Mozgáskorlátozottak egyesülete 50.000 Ft
Szabadszállási Sporthorgász Egyesület
50.000 Ft
BKM Közgy. Természeti Kat. Kár. Biz.
60.000 Ft
Polgári Védelmi Kirendeltség
Kmiklós 86.000 Ft
BKM-i PV Szövetség Kecskemét 6.000 Ft
Képviselő tiszteletdíj felajánlásból:
Szszállási Bűnmegelőzési Egyesület
94.830 Ft

2009. június
- Előirányzat átcsoportosításként 185.760
Ft kerüljön át a járóbeteg-szakellátásra.
Korábbi kötelezettséggel alátámasztott
támogatások:
Izsák-Kenyér Kft. I. félévi bérleti díj
támogatása: 576.000 Ft
Te m e t ő f e n n t a r t á s i h o z z á j á r u l á s :
1.000.000 Ft
Szabadszállási Víziközmű-társulat
működtetése: 1.500.000 Ft

Szabadszállás Város Képviselőtestülete 2009. május 06-ai
üléséről
Kunok I. Világtalálkozója felsőkiskunsági
rendezvénysorozatban való részvételről
döntés
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Kunok I. Világtalálkozójának 2009. szeptember 19-én
Bösztörpusztán megrendezésre kerülő
felső-kiskunsági rendezvénysorozatán
részt kíván venni és erre szerződést köt.
A programok finanszírozásához a
képviselő-testület 340.000 Ft-ot biztosít az
éves rendezvénykeret terhére azzal, hogy a
szabadszállási fellépők utazási költsége a
rendezvény közös költsége, ezért azt az
összefogás fizesse ki. Az együttműködő
települések kössenek megállapodást,
amelyben a költségek pontosan rögzítésre
kerülnek.
A képviselő-testület a fenti összeg felett
további költségek megfizetését nem
vállalja. Mivel a rendezvény média
e s e m é n y, e z é r t a n n a k m e g f e l e l ő
kommunikálása annak megfelelően
történjen, hogy ez több település
rendezvénye.
(Tájékoztatásul: a rendezvény helyszíne
változott. Az új helyszín Kunadacs. Szerk.)
A „Dörmögő” ház és a Helytörténeti
Gyűjtemény
belépődíjával kapcsolatos álláspont
kialakítása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a „Dörmögő” ház és a
Helytörténeti Gyűjtemény megtekintésekor, illetve a „Dörmögő” háznál rendezvények megtartása esetén belépődíjat kell
fizetni. A belépődíj 200 Ft/fő, de a
Szabadszálláson élő óvodás és iskolás
gyermekek részére ingyenes.

2009. június
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Lakossági tájékoztató az ügyeleti ellátásról
Szabadszállás város Összevont Ügyelete a Szabadszállás város, Izsák város, Fülöpszállás község, Soltszentimre község közigazgatási
területén élők ügyeleti ellátására szerveződött 2006. március 01-vel kezdődően.
Ügyelet helye: Szabadszállás Város Szakorvosi Rendelője, Szabadszállás, Mindszenty tér 5.
Ügyelet telefonszáma: 76/ 353-324
Ügyelet rendje:
Hétfőtől csütörtökig 16 órától másnap reggel 8 óráig.
Pénteken 13 órától másnap reggel 8 óráig.
Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon 8 órától másnap reggel 8 óráig.
Kérjük, hogy a mellékelt tájékoztatót szíveskedjenek figyelmesen elolvasni és értelmezni!
Az ügyelet ellátását az ügyeletes orvos, az asszisztens és a gépkocsivezető mind a rendelőben, mind a gépkocsiban meg levő jó
műszer és gyógyszer felszereltség illetve szakképzettség hátterével végzi, melyhez a szükséges szakhatósági engedélyekkel is
rendelkezik.
Az ügyelet feladata a hirtelen kialakuló heveny megbetegedések ellátása, melyek kezelése a soron következő háziorvosi rendelés
előtt feltétlenül szükséges!
A rendszer nem igény, hanem rászorultság szerint működik. Például a rendelőben az orvosnak meg kell szakítania az ellátást, ha a
telefonon történt bejelentés adatai alapján akut, életveszélyes állapotot kell elhárítania.
Néhány eset, ahol az ügyeleti szolgálat közreműködése indokolt: heveny fej-, mellkasi, hasi fájdalom, főként akkor, ha egyéb
tünetekkel párosul, eszméletvesztés,, tudatzavar, görcsös állapot, fulladás, nehézlégzés, a végtagok főként egyoldali
gyengesége, ügyetlensége, jelentős duzzanata.
Ezért mindenkit felelősséggel kérünk, hogy az ellátás igénybevétele előtt fontolja meg, valóban indokolt-e, hogy az ügyelethez
fordul! Mert előfordulhat, hogy a nem indokolt ellátás miatt az ügyeletes orvos nem ér időben, vagy el sem jut olyan beteghez,
akinek szüksége lenne az ellátásra.
Telefonon történő hívás esetén az alábbi adatokat kérjük megadni:
1. Hívó fél neve esetleg telefonszáma is.
2. Beteg adatai: beteg neve, hol és mikor született, anyja neve, Taj száma.
3. Főbb panasza valamint sürgősségének oka a bejelentő szerint.
4. Az asszisztens által fontosnak vélt további kérdésekre adott válaszok.
Sürgős esetben mentő is hívható a 104-es telefonszámon, mint például eszméletvesztés, baleset súlyos sérüléssel, erős vagy/és
nőgyógyászati vérzés, mérgezés, öngyilkossági kísérlet, szülés, fenyegető vetélés esetén.
Fontosnak éreztük elkészíteni tájékoztató anyagunkat, hisz tapasztalatunk szerint a háziorvosi ügyeleti ellátásra egyre nagyobb
felesleges teher nehezedik, mely gyakran már a hatékony ellátást is veszélyezteti.
Mi tekinthető felesleges tehernek. A leggyakoribb, hogy a beteg azért megy az ügyeletre, mert nap közben nem ért rá, vagy csak
nem akart sorba állni, vagy elfelejtette felíratni állandó gyógyszereit. A gyógyszer felírással azon a téren is gond van, hogy az
ügyeletes orvos jogilag sem írhat fel gyógyszert közgyógyellátásra vagy speciális egyéb jogcímre, csak a háziorvos. Továbbá gyakran
türelmetlen a beteg, mert a háziorvos által felírt gyógyszertől még nem gyógyult meg rövid idő alatt, vagy így kívánja ellenőrizni a
háziorvos diagnózisát.
Mindannyiunk (orvosok, önkormányzatok és persze a betegek) közös érdeke, hogy megfelelő, gyors és hatékony ellátásban
legyen részünk, hogy ilyen ellátást biztosíthassunk.
Éppen ezért valamennyien gondolkodjunk felelősséggel magunkról, embertársainkról és nem kevésbé az ügyeleti ellátást végző
szakemberek leterheltségéről egyaránt!
dr. Tóth Gyula
képviselő

Egyeztető megbeszélés Szabadszálláson
A Kunok I. Világtalálkozójának (2009.
szeptember 12-27.) felső-kiskunsági
rendezvénysorozatával kapcsolatos megbeszélés zajlott Szabadszálláson. Az
egyeztető fórumnak a Polgármesteri Hivatal
adott otthont, 2009. május 25-én 14 órakor
dr. Balázs Sándor Szabadszállás polgármesterének kezdeményezésével.
Az eseményen megjelentek a
szervezésben, rendezésben részt vevő
testületek képviseletében a következők: dr.
Balázs Sándor Szabadszállás Város polgármestere, Sípos Balázs Kunadacs polgármestere, Cseh Szakáll Sándor Fülöpszállás
polgármestere, Kunszentmiklós képviseletében Lesi Árpád alpolgármester, Sövény
Sándor Kiskunkapitány, Cserjés Sándor
képviselő, Bányai János képviselő,
Szekeres Mihály a József Attila Közösségi
Ház vezetője, Baracsi Péterné a Nőszirmok
Klub vezetője.
A meghirdetett napirendi pontok a
következők voltak:

1. A Világtalálkozó felső-kiskunsági
rendezvényének program-, és költségegyeztetése.
2. A programban résztvevő települések
közötti megállapodás szempontjainak
egyeztetése.
3. A települések közötti kun emlékhalmokon felállításra kerülő kunbabák
elkészítésével kapcsolatos információk.
4. Egyebek
A Kunok I. Világtalálkozójának felsőkiskunsági rendezvénysorozatának programjában a következő települések vesznek
részt: Kiskunlacháza, Kunszentmiklós,
Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunadacs,
Kunpeszér.
A találkozó lényeges momentuma,
hogy a kun települések összefogásával
értékes, múltunkat idéző programok
szerepeljenek a szeptember 19-i napon. A
részletes program jelenleg is kidolgozás
alatt áll. Sor került a programban résztvevő
települések közötti megállapodás szem-

pontjainak egyeztetésére. Az Ópusztaszeri
Emlékparkban az intézmény igazgatója
helyet ajánlott egy ott felépítendő kun
emlékhalomra. Kunszentmiklós, Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunadacs (további
egyeztetés nyomán Kunpeszér) megállapodtak az ezzel járó költségek megosztásában. A rendezvény megszervezéséhez
további támogatók megkeresése is szükség
van. A jelenleg már megvalósult kun
emlékhely egy „kunhalom”-ra emlékeztető
halom, amely Kunszentmiklós és
Szabadszállás között helyezkedik el. (Az
ősmagyar megalitikus kultúra: a kőemelvény pótlói lehettek, az úgynevezett
„kunhalmok”. Megalith: görög eredetű
szó: jelentése: kő). A halmokon elhelyezendő „kun-bábuk”, vagy „kunbabák”
készítői: Kis-tóth Ferenc, s Tabajdi István
szabadszállási illetőségű művészek.
Kisné Vidéki Eszter
kommunikációs tanácsnok
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Országos népzenei minősítő
Szabadszálláson
15. alkalommal rendezte meg a KÓTA az
országos minősítőt.
Május 23-án 9 órakor kezdődött a rangos
esemény. A színpadot ekkorra már
gyönyörű élő virágokkal földíszítette
Lipták Ferencné Panna. Köszönet érte!
A csoportok, szólisták beöltözve és
beénekelve várták a zsűrit. Hamarosan
közölte is a műsorvezető hölgy a
megérkezésüket. A zsűri elnöke, dr. Fehér
Anikó, a Duna Televízió főmunkatársa és
népzenei rovatának vezetője szeretettel
köszöntött minden résztvevőt. Rövid
beszédében elmondta, örömmel látja, nem
veszett még ki a magyar népdal, edzésben
vannak a csoportok, akár a sportolóknál.
Csak így tovább!
A műsor gördülékenyen zajlott. A
csoportokat és szólistákat bemutatta a
műsorvezető, amíg elfoglalták a színpadot.
Soltvadkert, Kiskunfélegyháza, Szabadszállás, Kiskunmajsa, Dusnok, Regöly,
Újtelek képviseltette magát a népzenei
együttesekkel. Nagyon szép népviseleteket
láttunk, és szép csokrokat kötött dalba
mindenki.
Délre már megszületett a zsűri döntése,
mely szerint Soltvadkert ezüst, Kiskunfélegyháza citerásai ezüst, népdalköre

arany és szólistái is arany minősítést
kaptak. A Kiskun Népdalkör megtartotta az
eddigi ezüstöt, de a Vadrózsák aranyak
lettek.
A többi csoport megyei kiváló eredményt
ért el. Itt jegyzem meg, akkora tapsot, mint
a Vadrózsák, egyetlen együttes sem kapott.
Már a műsorunk közben is vastaps kísért
bennünket. Igazán jólesett. Ezúton
köszönöm meg a népdalkör tagjainak

kitartó munkájukat! A Vadrózsáknak
gratulálok! Nem volt hiábavaló a rengeteg
gyakorlás. Köszönjük a rendezőknek,
hogy lehetőséget biztosítottak a műsor
lebonyolítására! Ez a siker nagyon kellett
városunk hírnevéhez.
Kovács Imréné
együttesek vezetője

Könyvtári hírek

Kirakat galéria
Szabadszálláson
A szabadszállási Bársony István Vadásztársaság rajpályázatára rengeteg anyag
érkezett. A Szabadszállási Hírmondó múlt
havi számában tudósított a helyezésekről, s
a ráadás kirándulásról, amelyet a vadásztársaság ajándékként nyújtott át minden
résztvevő gyermeknek. Az értékes gyermekrajzok, a rengeteg beérkező pálya-

Kirakat galéria sikerét jelzi a „véletlen”
mindig ott nézelődő gyerekek csoportja

munka a szülők kezdeményezésére, önálló
életre kelnek! A József Attila Közösségi
Ház galériája nem volt alkalmas a sok kép
kiállítására (csak egy részükre), s ez olyan
ötletet adott, amely üde színfoltot vihet
városunk életébe. Minden gyermek
minden rajzának helyet adott a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet az
intézet ablakait rendelkezésre bocsájtotta.
S ugyanígy cselekedett a GAMESZ, hogy
megajánlotta a Róna „vendéglő ablakait” a
kiállításra. A szervezők ezúton fejezik ki
köszönetüket mindkét felajánló számára!
Mi, akik itt élünk nap, mint nap
gyönyörködhetünk kis művészeink
alkotásaiban, kötöttségek s nyitvatartási
idő nélkül. Példaértékű az ötlet, s
példaértékű a megvalósítás. Érdemes lesz a
jövőben hagyományt teremtő szándékkal
megláttatni a szabadszállási alkotók,
gyermekek munkáit minden idelátogatóval
ezen túl.

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár eladja
régi folyóiratait.
Hetilapok, havilapok egyéb időszaki
kiadványok.
A kínálat megtekinthető és megvásárolható
a könyvtár nyitva tartási idejében.
Az értékesítés kezdete június 9.

Kisné Vidéki Eszter

Vass Roland
könyvtáros

Kedves Olvasóink, kedves iskolások!
Idén is lesz „Nyáridőtöltés” a könyvtárban.
Július 1. és augusztus 12. között minden
szerda délután fél 3-tól várjuk az érdeklődő
általános iskolásokat.
Programjaink között lesz üvegfestés,
origami, könyvtársasjáték, társasjáték,
rejtvényfejtés, videózás.
A részletes program június végétől a
könyvtár honlapján található meg.
http://varosikonyvtar.5mp.eu
Folyóiratok értékesítése a könyvtárban!

2009. június
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A Honvéd Nyugdíjas Klub hírei
Nem volt unalmas a tavasz sem a Honvéd
Nyugdíjas Klub (HNYK) életében. A
februári közgyűlést követően a vezetőség
tagjai rendre felkeresték tagjainkat, hiszen
eljött a tagdíjfizetés időszaka. Volt azonban
egy fontosabb oka is a látogatásnak, a
„Szabadszállási honvédségi dolgozók
emlékére”-kopjafa állítás anyagi alapjának
megteremtése. Örömmel jelzem mindenkinek, hogy az adományokból és pályázati
pénzből sikerül a jelfa felállítása. A
megrendelés megtörtént, a környezet
kialakításban érintettek már készülnek a
munkára, az engedély az elhelyezéshez a
kezünkben van. Már csak részleteket kell
összerakni és július első hétvégéjén állhat a
mű.
Három pályázatot nyújtott be a Klub.
Szabadszállás Város Önkormányzatával
már a megállapodás is aláíródott a megítélt
támogatásról, a Honvédelmi Minisztérium
Kommunikációs és Toborzó Főosztálya
pályázatán is nyertünk, itt folyamatban van
a szerződés előkészítése és aláírása, a
Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi
Regionális Igazgatósága pedig érvényesen
befogadta a klub pályázatát, de ott még nem
született döntés.
Kettő nagy rendezvényben volt érintett a
HNYK: április elején a BEOSZ Dél-alföldi
Régió egyhetes módszertani, május 11-12én pedig a BEOSZ szakmai napok
rendezvényen. Mindkettő találkozó sikeres,
tartalmas és hasznosítható ötletekkel teli
volt.
Megtartottuk a Klub nőnapi rendezvényét,
részt vettünk a március 15-ei városi
rendezvényeken, Kiskunhalasra vitte az

érdeklődőket a „fürdőjárat”, köszöntöttük
évfordulós tagtársainkat és a Magyar
Honvédelem Napja alkalmából a lakótelepi
emlékparkban helyeztünk el koszorút.
Május 01-jén tartotta az MH KeletMagyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Irodája
szokásos évadnyitó toborzó rendezvényét
Kecskeméten.
Május 22-én Dr. Vadai Ágnes, a
Honvédelmi Minisztérium államtitkára volt
a vendégünk (a látogatása kapcsán külön
cikk készült).
A Hősök Napja alkalmából, május 29-én
Szabadszállás Város Önkormányzata és a
Honvéd Nyugdíjas Klub helyezte el
koszorúit az I. és a II. világháborús
emlékműveknél, illetve a „Szabadszállási
katonák emlékére” kopjafánál.
Június 06-án rendezi meg a Magyar
Honvédség a Katonacsaládok VII.
Országos Találkozóját, Komáromban. Az
idén már 34 fő klubtag tud részt venni rajta
(„sajnos” annyira megnőtt az érdeklődés,
hogy nem lehet ott mindenki, de a
lemaradók lesznek a jövő évi csapat kezdő
tagjai).
A BEOSZ Dél-alföldi Régió június 13-án
tartja találkozóját Orosházán.
Éves rendezvényeink legnagyobbika, az V.
Szabadszállás Helyőrségi Honvéd Találkozó 2009. július 03-án kerül megrendezésre. A program a Hírmondóban és
plakátokon, a Híd TV Szabadszállás
képújságban (kéretik a kábeltévéken

beállítani!), valamint a Szabadszálláshoz
kapcsolódó internetes honlapokon lesz
megtalálható. A rendezvény része a Városi
Napok programsornak, azon belül a
„Honvéd Hétvége” kezdő eseménye. A
rendezvény részletes programja a Városi
Napok programjánál.
A Honvéd Találkozó a Közösségi Házban
veszi kezdetét 09,00-tól. A megnyitót,
köszöntőket ünnepi műsor követi. A
megemlékezések a temetőben kopjafaavatással kezdődnek, majd a lakótelepen
folytatódnak. Az ebéd hagyományosan a
(volt) Róna étteremben lesz. Jelentkezni
lehet a Közösségi Házban személyesen,
illetve telefonon ((76/558-003, 76/558004), vagy e-mailben a hnyk@freemail.hu
címen. A rendezők továbbra is 1.000,- Ft/fő
hozzájárulást kérnek, illetve szívesen
fogadnak ezen felüli felajánlásokat is. A
találkozóra szeretettel várunk minden
egykori szabadszállási katonát, polgári-,
illetve közalkalmazottat és érdeklődőt.
Lehet jönni egyedül, családostul, baráti
társasággal és osztálytalálkozóval.
A Honvéd Találkozó célja maga a
találkozás, az egykori munkatársak,
barátok összejövetelének biztosítása.
A Honvéd Hétvége része - a szervező
Barátok FC révén - a Városi Napok
Kispályás Labdarúgó Kupa (melynek
egyik védnöke a Honvéd Nyugdíjas Klub),
záró eseménye pedig a BEOSZ Dél-alföldi
Régió hét tagegyesületének 2009. július 05ei Kistérségi Találkozója lesz.
Horváth Balázs István

Államtitkári látogatás a Honvéd Nyugdíjas Klubnál
Dr. Vadai Ágnes a Honvédelmi Minisztérium államtitkára tett látogatást a helyi
Honvéd Nyugdíjas Klubnál. Horváth
Balázs nyugállományú ezredes köszöntőjében elmondta, hogy az államtitkár asszony
az első olyan felelős poszton lévő
minisztériumi személy, aki végiglátogatja a
Magyar Honvédség meglévő alakulatait és
ellátogat társadalmi szervezetekhez is.
Államtitkár asszony hangsúlyozta, hogy
érdemes honvéd nyugállományú klubtagnak lenni, mert minden nehézség ellenére
olyan lehetőségeket kínál a közösségeknek,
amivel érdemes és kell is élni. A honvédelem
vezetőinek, pedig kötelessége, hogy a
nyugállományba vonult katonák tudását,
tapasztalatát hasznosítsák. Ezért is keresi fel
szívesen a klubokat. Missziójának érzi a
toborzást, amit ezen az összejövetelen is
előtérbe állított, valamint elmondta, hogy a

nyugállományú katonákra is elsősorban a
toborzó munkában számítanak.

kötelezettséggel nyugdíjba kerültek tudását
milyen aktív munkakörökben lehetne
hasznosítani, de erről nem hallottunk
konkrétumokat. Magasztalta viszont a
minisztérium által kidolgozott, a maga
nemében még egyedülállónak nevezhető
idősügyi stratégiát, ami a honvédségi
életpálya-modellel együtt, a bölcsőtől a sírig
tartó kapcsolatot jelent(het) az aktív és a
nyugállományú katonák, családjuk és a
honvédség között.
A találkozón elhangzott kérdéseket és az
azokra adott válaszokat - az államtitkár
asszonnyal készített interjúval együtt - a
következő lapszámban olvashatják.

Bár mindenkiben felvetül ilyenkor a
kérdés, hogy a magas képzettséggel, a
törvény adta lehetőséggel, vagy törvényi

Szabó Mária
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Felhívás

Szakál László Úr soltvadkerti vendéglős,
szakíró tollából hamarosan megjelenik
„Régi idők vendéglátása a Duna-Tisza
közén” című könyve. A könyvben
bemutatásra kerül Szabadszállás régi
vendéglői, csárdái, szállodái. A könyvben
felhasználásra került Tóth Sándor által írt
eddigi könyveinek anyaga is továbbá Petőfi
Sándor szüleinek Szabadszálláshoz kötődő
időszaka.
A rendkívül érdekesnek ígérkező több száz
oldalas kiadvány egy szép szakmai munka is
egyben, melyhez hasonló még nem jelent
meg albumszerűen.
Várom azon személyek jelentkezését, akik
érdeklődést mutatnak a könyv iránt, melyet
még korlátozott darabszámban van
lehetőségem előjegyzésbe venni.
Bányai János Szabadszállás 06/30-5377572 számon vagy személyesen.
Köszönettel
Bányai János
Önk. képviselő

2009. június

Felnőtt programok és
gyermekcsalogató a
Városi Napok alkalmával
Bár még nem rendelkezünk pontos
programleírással, de a szervezés folyamatban
van. Elsősorban a gyermekekre gondoltunk,
amikor a „Tájházat” választottuk
programjaink színhelyéül. Nincs messze a
város szívétől, s gyönyörű környezetben
játszhatnak majd. Reményeink szerint
pónifogat, kézműves foglalkozás, játszóház
várja a kisebbeket, s az Emese Álma Hagyományőrző Csoport foglalkozásai, pedig a
nagyobbakat.
A szülőkre is gondolván: érdekes,
értékes előadások hallhatóak majd a magyar
történelemről, jelenünkről, környezetünkről,
a természetgyógyászatról.
Vendégeink lesznek a „Szegedi boszorkányok” is, s a Tájház területén egy jurtát is
szeretnénk felállítani. Részletes programajánlatunk hamarosan plakátokon, s hirdető
tábláinkon látható majd.
Szeretettel hívunk, várunk minden
kedves érdeklődőt!
Magyarok Szövetsége Szabadszállási
Csoportja

Magyarok Országos Gyűlése és Vására 2009
A 2008-as Kurultaj , magánszemélyek
önkéntes munkájából, magánszemélyek és
cégek dologi és pénzügyi adományai
segítségével valósult meg állami vagy
pályázati támogatás nélkül.
A 2009-es Magyarok Országos Gyűlésére a
támogatások és felajánlások elküldésére a
következő lehetőségek vannak:
1, Önkéntes munkafelajánlások:
msz.rendezveny@gmail.com
2, Dologi felajánlások:
msz.rendezveny@gmail.com
3, Pénzbeli felajánlások:
Kedvezményezett: Zrínyi Baranta SE
Bank: Banco Popolare
Számlaszám: 14700002-00501742-81019026
Kurultaj alszámla
Megjegyzésbe kérjük beírni a feladó nevét,
adószámát és címét.
A beérkezett támogatásokról adóigazolást
küldünk.
A Magyarok Szövetsége eseményeiről a
www.magyarokszovetsege.hu oldalon
olvashat.
A Magyarok Gyűlése idén is
közadakozásból épül fel, előreláthatólag a
következőkre lesz szükség:
Anyagigény:
- nád (tetőfedéshez 3 juh akol tetejére)
- gerendázat és egyéb építőfa szinte korlátlan
mennyiségben
- tűzifa 20 köbméter vagy több
- bontott tégla, mész nagy mennyiségben
- elektromos kiépítéshez kalocsa szekrények,
kábelek nagy mennyiségben, villanyoszlopok
- Kemence építéshez agyag 20 köbméter
vagy több
- kézi és gépi szerszámok hozzájuk való
üzemanyaggal
- falazó állványzatok

- szállítás
- ivóvíz, élelem, embereknek - állatoknak
Emberi segítség
A felajánlásokat és a jelentkezőket a
következő email címre várjuk:
msz.rendezveny@gmail.com
Alig indult el a szervezés, és már több mint
300 kézműves és majdnem 250 termelő
jelezte szándékát, hogy részt vesz a
Magyarok Országos Gyűlése rendezvényen.
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy egyre
többen érdeklődnek, és szeretnének részt
venni ezen a történelmi eseményen.
Adatlap jelentkezéshez a rafia.hu oldalról
tölthető le!.

Kedves Balázsiak!

Egykori iskolánk hamarosan 100
esztendős lesz. Ez alkalomból
szeretnénk megjelentetni egy
iskolatörténeti kiadványt. Ezúton
kérem Önöket, hogy aki bármilyen, a
Balázsi Iskolával kapcsolatos
érdekességet, másokat is érdeklő
történeteket tud, legyen szíves
számomra eljuttatni!

Köszönettel: a szervezők
Tisztelt Szabadszállási Vállalkozók!
2009. augusztus 21-22-23-án megrendezésre
kerül Kunszentmiklós-Bösztörpusztán
a
Magyarok Országos Gyűlése és Vására.
Az itt élő vállalkozók számára lehetőség
nyílik a rendezvényen való részvételre.
Előzetes becslés alapján is közel 300. 000
látogatóra számítanak a szervezők. A
szabadszállási jelentkezőket Pócs Balázs
várja a következő telefonszámon: 06306389973.
Jelen pillanatban regisztrálásra van lehetőség,
egy hónapon belül bővebb információk állnak
majd rendelkezésre (helypénz, stb.).
A tavalyi rendezvényen kevésnek bizonyult
az ételt, italt árusítók létszáma. A
szabadszállási szálláshelyeket érdemes
közzétenni saját honlapjainkon az idei
rendezvény dátumára koncentrálva.
Kisné Vidéki Eszter

Köszönettel: Emődi Imre
06-30/565-50-11

Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
Június 15. 1600 a Helytörténeti
Gyűjtemény előtere.
Elérhetőség: Szabadszállás Alsószőlők
148/A (Lófogó tanya)
Telefon: 76/717-110, 30/218-49-87
Email: kiskunkapitany@freemail.hu
Sövény Sándor

2009. június

Állj ki és komédiázz!

Kölyök buli Nőszirom módra

Fiatal művészek kis csoportja egy humor
forradalmat hoztak létre hazánkban. Ők a
magyar kabaré hagyományait, a Nagy
Endre-i örökséget viszik tovább, másrészt a
világszerte elterjedt stand-up comedyt
honosítják meg Magyarországon. E
stílusban a humor nem jelenet alapú, hanem
egyszerűen kiállnak a színpadra és
odamondogatnak. Ez az elképesztően savas,
vitriolos, odamondós humoráradat mindenki hasfalát megcsiklandozza.
A Showder Klubból jól ismert két
humorista Hadházi László és Kőhalmi
Zoltán sziporkázó előadásán derülhetett a
nagyérdemű május 9-én a Közösségi Ház
nagytermében. A debreceni humorista és a
szentesi retro király egy szemet sem hagyott
szárazon. Hihetetlen érzés volt, mikor
háromszáz ember, öreg és fiatal együtt
nevetett. Ha még csak arra a két órára is, de
sikerült viccbe mártaniuk a hétköznapi
stresszt.
Köszönjük ezt a kacajjal teli estet a
szervezőnek, Rigó Róbertnek, aki novemberben újabb két stand-up nagyágyút hoz el
városunkba.
Szabó Mária

A Nőszirmok Klub tagjainak tavaly jutott
először eszébe, hogy a gyermeknapot
szabadon, a szabadban ünnepelhessék meg
az évközben rendkívül leterhelt gyerekek.
A programokról pedig a csemeték szája íze
szerint gondoskodtak. Hiszen az utóbbi
hetekben azon foglalatoskodtak, hogy mi
az, ami kimarad a srácok mindennapjaiból.
Így került elő a sokféle játék a Dörmögő
Ház udvarán: volt íjászat, focizás,
cseréptörés, zsákban futás, lufi fújás,
kötélhúzás, gólyalábon járás, talicskázás,
lovas kocsizás. Végre azt csinálhatták, amit
akartak és addig, amíg meg nem unták.
Meg persze volt, kicsinek és nagynak egyegy apróság, amit haza is vihetett.

Halászléfőző verseny
Szabadszálláson

vezető szimulátor. A gyerekek szórakozását is biztosító „játékbirodalom” Tóthné
Kálózi Zsóka, s az unokákra is gondoló
rendkívül büszke nagypapa, Tóth János
közös ötlete nyomán született.
A helyszínen Szűcs Sándor
kemencés lángosával enyhíthették éhségüket a halászlé elkészülésére váró
vendégek, desszertként pedig vattacukorral
tömhették pocakjukat az apróságok.
Közben az Aszódi Anett által előadott
gyermekdalokat hallgathatták.
Az eredmény kihirdetése előtt
Tóth János köszöntötte a vendége-ket, a
versenyzőket, a rendezésben s szervezésben résztvevőket. Örömét fejezte ki a
rendezvény sikerét illetően,
hisz nagyon
sok szabadszállási ember
látogatott el az
eseményre.
Külön köszönetet mondott
Tóthné Kálózi
Zsókának, Bokor Sándor üzletvezetőnek és
a vendéglátóhely minden
alkalmazottjá-

Tóth János, a Tóth Automix
Ve n d é g l ő é s a u t ó s z e r e l ő m ű h e l y
tulajdonosa immár 5. alkalommal rendezett
városunkban halászléfőző versenyt. Idén 13
csapat indult és méretett meg. A zsűri tagjai
a következők voltak: Prikkel László, dr.
Szűcs László, Szívós László, Sallai László
és Bencze András.
A nap különlegessége volt, hogy
idén a gyermekeknek is sok-sok lehetősége
adódott a játékra. Volt ugrálóvár, arcfestés,
„kreatívasztal”, csúszda, autó-, és motor-
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A Családi Gyermeknap támogatói voltak:
Áipli László, Bajusz Sándor, Balogh
Józsefné, Csomák László, Kunsági Coop
Zrt., Csikós András, dr. Czompa Jánosné,
Dorogi Kálmánné, Győgyei Sándorné, Ihos
Lászlóné, Jaksa Lajosné, József Attila
Közösségi Ház, Karakas Sándorné, Katus
János, id. Kárász László, Kis Jánosné,
Kocsi Istvánné, Kurdi Gabriella, Liptákné
Panna, Nagy Károlyné, Ozsváth János,
Pellikán Imre, Polgármesteri Hivatal,
Prokopp Mária, dr. Réthy Orvosi Bt., Sípos
Istvánné, Sövény Sándor, Szatmári Károly,
Szél Istvánné, Szívós László, Varga István,
Vassné Fáber Katalin, Vörös Zsolt,
Zakariás Józsefné. Köszönjük!
Szabó Mária

nak. Befejezésül elmondta, hogy az évente
szokásos „Iparos majális” immár mindenki
számára nyitottá vált.
Az eredmények a következők, amelyet
Szívós László a zsűri elnöke ismertetett:
I. helyezett: az 5-ös számú csapat:
Pataki Sándor vezetésével.
II. helyezett: a 8-as számú csapat:
Győgyei Sándor vezetésével.
III. helyezést ért el: a 12-es számú
csapat, a „Tűzoltók csapata” Czirkó
Lajos vezetésével.
A helyezetteknek különdíjat adott át
Lehoczki László, a szabadszállási
„Gazdabolt”, az egyik szponzor
nevében. Minden résztvevő kapott
emléklapot, akik a következők voltak:
Huszár József, dr. Pásztohai Sándor és
Kocsiné Höss Erika, SZ. A. R. Feszt.
Crew csapata, Tóth József, Pataki
Sándor, Kristó Imre, Farkas Lajos,
Győgyei Sándor, Révész Tamás,
Czirkó Lajos, Szűcs Sándor, Mészáros
Sándor, Csaplár Jánosné. Külön
oklevéllel jutalmazták Bokor Sándort.

Lejegyezte:
Kisné Vidéki Eszter
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Megváltozott a Gondozási Központ neve
Megnevezés: Szabadszállás Város Alapszolgáltatási Központ
Postacím: 6080 Szabadszállás Árpád u. 5.
Telefonszám: 06/76-558-181
Intézményvezető: Bányai Jánosné
e-mail: vezeto@gondozasikozpont.axelero.net
A szociális alapellátás intézményei hétközben hétfőtől péntekig működnek 7.30 és 15.30 közötti időben.
A központ alapszolgáltatásai:
?
Szociális étkeztetés
?
Házi segítségnyújtás
?
Idősek klubja nappali ellátás
?
Családsegítés
?
Gyermekjóléti szolgálat
Szociális étkeztetés keretében azok a szociálisan rászorultak részesülnek ellátásban, akik önmaguknak illetve eltartottjaiknak ezt tartós vagy
átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani.
Házi segítségnyújtás során Szabadszállás közigazgatási területén lakók segítése történik saját lakóhelyükön önálló életvitelük fenntartásával.
Ennek keretében lehetőség van arra, hogy az ellátásukban segítséget kérők, igénylők meleg ételhez jussanak, bevásároljanak számukra, a
gondozónők elvégezzenek kisebb háztartási munkákat, gyógyszert írassanak, bonyolítsák az ellátottak hivatalos ügyeit, mentálisan
gondozzák a hozzánk fordulókat.
Jelenleg 30 főt látunk el.
Idősek klubja: nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban a saját otthonukban élők részére biztosít lehetőséget a tartózkodásra, étkeztetésre,
társas kapcsolatokra, a szabadidő hasznos, kulturált eltöltésére, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, rendszeres egészségügyi
gondozásra.
A klub 40 férőhelyes. A jelentkezés önkéntes.
Családsegítés: Legfontosabb tevékenységi köre:
?
Szabadszállás közigazgatási területén élő családok szociális problémáinak feltárása és ezen okok miatt veszélyeztetett és krízis
helyzetbe került egyének, családok segítése,
?
szociális, mentális, életvezetési tanácsadás illetve ezek megszervezése,
?
természetbeni, pénzbeli és személyes támogatások közvetítése,
?
szociális célakciók megszervezése, adományok gyűjtése és eljuttatás a rászorultakhoz,
?
hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás,
?
felkérésre környezettanulmány készítése.
Gyermekjóléti szolgálat legfontosabb feladatai:
?
városunkban élő 0 18 éves gyermekek testi lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése,
?
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése,
?
javaslattétel gyermekvédelmi gondoskodásra,
?
a védelembe vétellel kapcsolatos feladatok ellátása,
?
a családjából kiemelt gyermek elősegítése illetve utógondozása,
?
a krízishelyzetbe került egyének és gyermekek tájékoztatása a legmegfelelőbb megoldás megkeresése és felajánlása.
Az intézmény egész évben fogad adományokat (ruhanemű, játék, kisebb használati tárgy), amiket a rászorultak között szétosztunk.
Bányai Jánosné
intézményvezető

NYÁRI TÁBOR PROGRAM (1 napos)
CÉLKÖZÖNSÉG: napközis táboroknak, szünidei táboroknak, csoportosan.
ODA-VISSZA UTAZÁS: saját költségen, szükség esetén az egyesület ezt is megszervezi.
HELYSZÍN: Szelidi-tói alapítványi üdülő. Parkoló, focipálya, játszótér,
rendezvényhelyétkező, foglalkozási helyek, kerti főzési lehetőség.
PROGRAMOK (megállapodás szerint)
- Kékmoszat tanösvény és Várdomb megtekintése (1,5- 2 óra)
Dunapataj bejárás (templomok, múzeum, tájház, régi temető, csárda, Duna-part, 22,5 óra).
Strandolás, játék, sportolás, vetélkedők, stb. (3-5 óra)
RÉSZVÉTELI DÍJ: 1300 Ft/ fő (tartalmazza a strandolást, városnézést, kirándulást,
közösségi és főzőhelyek használatát).
EBÉD: étkezdében (700 Ft), pataji csárdában (800-1000 Ft), közös bográcsozás (400-500 Ft),
vagy saját szervezésben intézve.
LEHETŐSÉG: a program igény esetén változtatható, más városnézés is beilleszthető (pl.:
Kalocsa, Kecel).
FELVILÁGOSÍTÁS:
TELEFON: 06-78/950-327 (egyesület vezetője)
EMAIL: aranyszarvas@atw.hu
HONLAP: www.aranyszarvas.club.hu (helyszín, programok, árak, jelentkezés, stb.)
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Föld Napja
lehetünk erre a parkra. A vetélkedők végén
valamennyi versenyző tanuló egy-egy
cserepes növényt kapott ajándékba, mellyel
az otthonuk környékét szépíthették. Minden
résztvevő diák és felnőtt munkáját köszönjük!

A Föld napi vetélkedő eredménye:

2009. április 22-én megmozdult iskolánk
apraja, nagyja. A városszerte folyó
szemétgyűjtésben 150 diák szorgoskodott
felügyelettel. A délelőtt folyamán az alsó
évfolyamosok vetélkedtek a tantermekben a
tanítóik által összeállított feladatok
segítségével.
A felsősök délután kezdték a versengést. A
tavaly átadott Bársony István Oktatópart volt a
helyszíne az akadályversenynek. A csodálatos
környezetnek (habár a barbár rongálók
kezenyomai végigkísértek bennünket a
tanösvényen), a ragyogó időnek és a
feladatoknak köszönhetően emlékezetes
délutánnak örülhetett minden résztvevő.
Ismételten megállapítottuk, hogy büszkék

5. évfolyam
I. 5. a. osztály
A csapat tagjai: Balogh Dániel, Dömötör
András, Kovács Bence, Meskó Viktória.
II. 5. c. osztály
A csapat tagjai: Csősz Katalin, Kovács
Vendel, Szekeres Andor, Tóth Vivien.
III. 5 b. osztály
A csapat tagjai: Farkas Dániel, Horváth
István, Juhász Gitta, Kovács Norbert.
6. évfolyam
I. 6. a. osztály
A csapat tagjai: Kanizsai Lajos Manó,
Németh Károly, Faragó Krisztina, Kocsi
Tímea.
II. 6. b. osztály
A csapat tagjai: Aszódi Rita, Barczel
Rajmund, Pintér Krisztina, Szabó Sándor.

7. évfolyam
I. 7. b. osztály
A csapat tagjai: Gonda Viktória, Farkas
Bernadett, Jóni Anett, Tabajdi Anikó.II. 7. c.

osztály
A csapat tagjai: Kerek Adrienn, Pataki
Fédra, Tóth Ákos, Vágó Péter.
III. 7. a. osztály
A csapat tagjai: Kovács Helga, Hornyák
Anita, Süveges Dániel.
8. évfolyam
I. 8. a. osztály
A csapat tagjai: Batta Bianka, Mándi
Dorottya, Pintér Adrienn, Szabó Enikő
II. 8. c. osztály
A csapat tagjai: Fodor Angéla, Lovász
Magdolna, Motuz Szilárd, Polgár Richárd.
III. 8. b. osztály
A csapat tagjai: Parrag Mariann, Pataki
Virág, Pintér Anett, Szombati Virág.
IV. 8. d. osztály
A csapat tagjai: Aszódi Nóra, Besei
Alexandra, Szegedi Nóra, Tóth Ágnes.
Felkészítő tanárok Csőke József, Nagy
Géza
Technika-biológia munkaközösség

Aerobik
A szabadszállási aerobik és jazzbalett pörkölt alapanyagot, Pelikán Imre a
csoport még tavaly meghívást kapott a húsfőzést, voltak akik a tombola tárgyakat,
németországi testvérvárostól a 2009 évi a szülők pedig süteményt és a munkájukat.
Tófesztiválra. Idén Szabadszállás városa Vagyis egy Pünkösd elő-esti jótékonysági
nem tudta biztosítani a kiutazáshoz vacsorát. A vendégek a bevétel teljes
szükséges összeget, így Janovics Zsuzsa összegével, több mint 80 ezer forinttal
tanárnő -mint a mesében a legkisebb királyfi járultak hozzá, hogy Szabadszállás várost
tarisznyájában koreográfiai tiszteletdíjával nemzetközi szinten is a már szokásos
el is indult szerencsét próbálni.
vastaps kíséretében képviselhesse az egyre
Tudom, 2009 mai Magyarországa ismertebb tánc-csoport.
Szabadszállással egyetemben nem a mesék
világa, Ő valahogy mégis szerencsével járt.
Több mint 40 gyermek és kísérőik
Somogyi György
kiutazásához jöttek is a
felajánlások, szponzorpénzek.
Így kerülhetett sor
Birkás Menyhért vállalkozó kezdeményezésére, egy egyedülálló
felajánlásra (ami a tőlünk nyugatabbra lévő,
gazdaságilag fejlettebb
társadalmakban már
régóta ismert és bevált) :
A Birkás pincészet a
borkóstolót és a helyszint tudta biztosítani,
Szabó Sándor hentes a
A szervezők május 30-án már kora délután lázas
készülődéssel vittek színt a Birkás Pincészet életébe.

MEGHÍVÓ
a szabadszállási
Petőfi Sándor Általános Iskola
aerobik és jazz-balett
csoportjainak
tanév végi
bemutató gálájára

Időpont:
2009. június 20.
(szombat) 930 órakor

Helyszín:
József Attila Közösségi Ház
A belépés díjtalan!
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!
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Versenyeredmények a Petőfi Sándor Általános Iskolában
2009. április-május
1.) Szavaló verseny 1-4. évfolyam (helyi forduló)
1-2. évfolyam
Helyezett/Név
Osztály Felkészítő tanár
1. Tanács Teodóra 2. b. osztály Szűcsné Kovács Zita
2. Pandur Dorina 2. d. osztály Némethné Szekeres Marianna
3. Pammer Kristóf 1. c. osztály Bartalos Györgyi
3-4. évfolyam
Helyezett/Név
Osztály
Felkészítő tanár
1. Varga Vivien 4. c. osztály
Mucsányi Pálné
2. Holl Bettina
3. a. osztály
Horváthné Ónodi Enikő
2. Lovász Éva
3. a. osztály
Horváthné Ónodi Enikő
3. Murár Nóra
3. b. osztály
Fazekas Tiborné
2. TEKI-TOTÓ matematika tanulmányi verseny eredményei
Helyezett/Név
Osztály
Felkészítő
tanár
1. Kanizsai Ádám (arany fokozat)4. a. osztályTóthné Fülöp Eszter
6. Kerék Bettina
4. a. osztály Tóthné Fülöp Eszter
8. Áipli Krisztián
4. a. osztály Tóthné Fülöp Eszter
3. A 2009. április 22-én Felsőlajoson megrendezett Somogyi Béla
Mesemondó Versenyen Holl Bettina 3. a. osztályos tanuló 1.
helyezést ért el egy székely népmesével.
Felkészítő tanára: Horváthné Ónodi Enikő.
4. Fülöpszálláson a KTKT Herpai Vilmos Általános Iskolája 2009.
április 28-án rendezte meg az immár hagyományossá vált „Ranga
Tanárnőre Emlékezünk” szavalóversenyt. Iskolánk tanulói- az
előző évekhez hasonlóan ismét eredményesen szerepeltek.
Varga Vivien 4. c. osztályos tanuló a 13 induló közül az előkelő 3.
helyen végzett.
Felkészítő tanára: Mucsányi Pálné.
Pataki Virág 8. b. osztályos tanuló e versenyen is bizonyított, s a
zsűri döntése alapján 1. helyezett lett. Felkészítő tanára: Ballabásné
Rádi Erika
5. Diákolimpia tavaszi pályabajnokság körzeti döntője
(Kunszentmiklós, 2009. május 06.)
I. korcsoport
(2000-ben vagy később születtek) leány
A csapat 3. helyezést ért el.
1. Nagy Tünde 3. b. osztály egyéni összetett: 1. helyezés
2. Varga Fanni
3. c. osztály
3. Matkovics Vivien
1. c. osztály
4. Tóth Angéla
2. a. osztály
5. Nagy Nóra
1. a. osztály
6. Németh Zsuzsanna
2. a. osztály
7. Barna Ida Anna
1. a. osztály
I. korcsoport
(2000-ben vagy később születtek)
A csapat 3. helyezést ért el.
1. Gurmai Levente
3. c. osztály
2. Rafael László
2. a. osztály
3. Jankovics Attila
2. a. osztály
4. Fábián Márk
1. b. osztály
5. Sztojka János
1. b. osztály
6. Ajtai Richárd
1. b. osztály
7. Pásztor Krisztián
2. a. osztály

Kecskeméten a Diákolimpia Tavaszi Pályabajnokság megyei
döntőjén (2009. május 13.) egyéni összetett versenyben
eredményesen szerepelt Szabó Ivett, Nosza Nikolett és Nosza
Noémi.
II. korcsoport (1998-1999-ben születtek)
fiú
A csapat 1. helyezést ért el.
1. Kovács János
5. a. osztály egyéni összetettben: 1.
helyezés
2. Köhler Márk
3. b. osztályegyéni összetettben: 3.
helyezés
3. Szekeres Máté
4. a. osztály
4. Kanizsai Ádám
4. a. osztály
5. Boczka János
4. a. osztály
6. Müller György
3. a. osztály
7. Nagy László
4. c. osztály
Kecskeméten a Diákolimpia Tavaszi Pályabajnokság megyei
döntőjén (2009. május 13.) a csapat 5. helyezést ért el. Kovács
János összetett egyéniben 5. helyezést ért el, Köhler Márk
összetett egyéniben 16. helyezést ért el, Nagy László
eredményesen vett részt.
III. korcsoport (1996-1997-ben születtek)
leány
A csapat 3. helyezést ért el.
1. Bajusz Petra 6. b. osztály
2. Arany Rita
6. a. osztály
3. Aszódi Rita
6. b. osztály
4. Varga Bettina 5. a. osztály
5. Marosán Ivett 6. a. osztályösszetett egyéniben: 4. helyezés
6. Juhász Gitta
5. b. osztály
7. Parrag Dóra
7. a. osztály
III. korcsoport (1996-1997-ben születtek)
fiú
1. Nagy László 6. b. osztály összetett egyéniben. 2. helyezés
IV. korcsoport (1994-1995-ben születtek)
leány
A csapat 1. helyezést ért el.
1. Szabó Enikő
8. a. osztály
2. Kovács Bettina
8. a. osztály összetett egyéniben: 1.
helyezés
3. Hornyák Anita
7. a. osztály összetett egyéniben: 3.
helyezés
4. Pintér Anett
8. b. osztály
5. Benics Ildikó
8. b. osztály
6. Horváth Mariann
8. a. osztály
7. Csereklei Kitti
7. a. osztály
8. Zelenka Mónika
8. a. osztály

fiú

II. korcsoport (1998-1999-ben születtek)
leány
A csapat 3. helyezést ért el.
1. Szabó Ivett
4. a. osztály egyéni összetettben: 2. helyezés
2. Nosza Noémi 3. b. osztály egyéni összetettben: 2. helyezés
3. Arany Réka
3. b. osztály
4. Nosza Nikolett 3. b. osztály
5. Gáspár Alexandra
3. b. osztály
6. Besei Viktória
3. b. osztály

Kecskeméten a Diákolimpia Tavaszi Pályabajnokság megyei
döntőjén (2009. május 14.) a IV. korcsoportos leány csapat 2.
helyezett lett. Hornyák Anita egyéni összetettben 4. helyezést,
Kovács Bettina egyéni összetettben 5. helyezést ért el.
Felkészítő tanárok: Kertész F. Sándorné, Rimbás Annamária,
Rimbás Levente, Varga István
6. Aerobik és jazz-balett
A 2009. március 07-én (szombaton) a budapesti rózsadombi
Pitypang Utcai Általános Iskolában megrendezett területi aerobik
versenyen sikeresen szerepeltek a táncot kedvelő lányaink.
?
3-4-5. osztályos korcsoportban II. helyezést ért el:
Varga Bettina
5. a. osztályos tanuló
Mészáros Beatrix 5. a. osztályos tanuló
6-7-8. osztályos korcsoportban II. helyezést ért el:
Kovács Bettina 8. a. osztályos tanuló
Nagy Barbara
8. a. osztályos tanuló
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A magas színvonalú versenyen a 8. osztályos lányok
nyitótáncként mutathatták be produkciójukat. A csapat tagjai:
Búzási Adrienn, Batta Bianka, Kovács Bella, Kovács Bettina és
Nagy Barbara.
2009. április 19-én (vasárnap) Kecskeméten Táncverseny a
Grapevine Tánciskola szervezésében
Az esemény helyszíne az Erdei Ferenc Művelődési Központ volt,
több mint 140 csapat és egyéni versenyző részvételével. Főként
megyei versenyzők szerepeltek, de az ország más településeiről is
érkeztek csapatok, hogy összemérjék tudásukat. Szabadszállásról
az aerobik, a jazz-balett, az aerobik-duó és egy kisformációsmodern tánccsapat képviseltette magát. A verseny egész napos
program volt.
Az aerobik csapat saját kategóriájában 19 csapat közül az 1.
helyezést érte el.
A kisformációs-modern tánccsapat koreográfiájával 19 csapat
közül a 3. helyezést érte el.
Az aerobik csapat tagjai: Kárász Hanna, Debreczeni Zsanett,
Szabó Dorina, Varga Katalin, Tóth Szabina, Mészáros Beatrix,
Darabos Dorina, Meskó Viktória, Benics Dorina, Arany Réka,
Jánosi Kinga, Kovács Hilda, Parrag Fanni, Reidl Regina, Nagy
Vivien, Batta Bianka, Kovács Bettina, Varga Bettina, Nagy
Barbara, Kocsi Tímea, Búzási Adrienn, Kovács Bella, Boczka
Laura, Szivel Rebeka, Kovács Zsanett, Horváth Dóra, Császár
Nikoletta, Arany Rita.
Az aerobik duó tagjai:
Mészáros Beatrix és Varga Bettina,
Kovács Bettina és Nagy Barbara.
Kontakt-modern csapat tagjai: Batta Bianka, Kovács Bella,
Kovács Bettina, Búzási Adrienn, Nagy Barbara, Janovics
Zsuzsanna (tanítónő)
Jazz-balett csapat tagjai: Bazsik Szilvia, Kovács Kitti, Bajusz
Ibolya, Bajusz Alexa, Bajusz Anna, Szekér Lili, Szekér Anna,
Nagy Nóra, Varga Bettina, Desztics Ivett, Somogyi Zsófi, Császár
Anett, Juhász Anett, Nagy Vivien, Batta Bianka, Kovács Bella,
Kovács Bettina, Nagy Barbara, Boczka Laura, Boczka Beáta,
Búzási Adrienn, Kovács Zsanett, Horváth Dóra, Szivel Rebeka.
2009. május 23-án (szombaton) az Apajon megrendezett területi
aerobik versenyen a szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola
aerobik csapatai a következőképpen szerepeltek:
?
III. korcsoportban első helyezést értek el.
?
IV. korcsoportban első helyezést értek el.
?
A step-aerobik kategóriában a csapatok közös
koreográfiát adtak elő, ahol szintén első helyezést értek
el.
?
A jezz-balett csapatok bemutató előadást adtak elő.
Felkészítő tanár: Janovics Zsuzsanna

Gratulálunk az elért eredményekhez és további jó munkát, sikeres
szereplést kívánunk.
Igazgatóság

A Nőszirmok Klub életéből
ANYÁK NAPJA
Az idei év május 2-án a József Attila Közösségi Ház
nagytermében a Nőszirmok Klub ismét megrendezte
hagyományos anyák napi műsorát.
A mintegy 60 perces műsor keretében a Nőszirmok Klub tagjai
városunkról, a hazaszeretetről és az édesanyákról szóló verses,
zenés összeállítást adtak elő, amellyel köszöntötték az
édesanyákat, nagymamákat, dédiket.
A műsorban helyet kapott Bartal Mihály bácsi kedves szavalata
is, amellyel ismét megörvendeztette a közönséget. A műsort
követően szerény ajándékkal kedveskedtek az ünnepelteknek.
A Nőszirmok Klub tagjai nevében köszönetünket nyilvánítjuk
mindazoknak, akik rendezvényünket megtisztelték
jelenlétükkel.
Tabajdi Kálmánné
A Nőszirmok Klub tagja

KIRÁNDULTUNK!
Május 17-én kora reggel a kis csapatunk tagjai és még sokan
mások, elindultunk Kaposvár és környékére, hogy megismerjük
néhány nevezetességét. Természetesen az idő rövidsége miatt
csak egy kicsiny részét tudtuk megtekinteni. Megcsodáltuk a
polgármesteri hivatal, valamint a mellette álló Nagyboldogasszony Székesegyház építészeti különlegességét. A kiállítások
közül először a Vaszary János Emlékház festészeti kiállítását és
fontos dokumentumait tekintettük meg. Ezután a Steiner
házaspár kovácsoltvas gyűjteményében gyönyörködhettünk. A
használati tárgyak közül sokat elfogadtunk volna saját
használatra. Ezt követően a Róma-villában ismerkedtünk a festő
Rippl-Rónai József munkásságával. Útközben egy lelkes faragó
munkáit is megcsodálhattuk. Szennán gyönyörködtünk a kazettás
református templom szépségében. Nosztalgiával néztük meg a
falumúzeumot, ahol elődeink élték mindennapjaikat. Sor került
még fiatal üvegszobrászok munkáinak megtekintésére is. Kis
gyalogtúrával közelítettük meg a Bencés Apátság romkertjét.
Végül egy cserépkészítő kisiparos munkáit ismertük meg, ahol
ajándékokat vásárolhattunk szeretteinknek. Napközben sűrűn
kattogtak a fényképezőgépek, mert az idő múlásával jó lesz
visszagondolni a vidám nótaszótól hangos, nagyszerű, kellemes
kirándulásra.

Lejegyezte:
Sztupákné Ancsa
a Nőszirmok Klub tagja
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RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
JÚNIUS
Ebéd
01

Hétfő

02

Kedd

03

Szerda

04

Csütörtök

05

Péntek

06

Szombat

07

Vasárnap

08

Hétfő

09

Kedd

10

Szerda

11

Csütörtök

12

Péntek

13

Szombat

14

Vasárnap

15

Hétfő

16

Kedd

17

Szerda

18

Csütörtök

19

Péntek

20

Szombat

21

Vasárnap

22

Hétfő

23

Kedd

24

Szerda

25

Csütörtök

26

Péntek

27

Szombat

28

Vasárnap

29

Hétfő

30

Kedd

01

Szerda

02

Csütörtök

03

Péntek

04

Szombat

05

Vasárnap

Karfiol leves
Párizsi szelet, törtburg., sav.
Kelbimbó leves
Csirkepörkölt, tészta
Tojásleves
Rizseshús, befőtt
Zöldségleves
Fasírozott, zöldborsó főzelék
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Húsleves
Párolthús, paradicsom mártás
Húsleves
Rétes
Babgulyás
Tejbegríz, gyüm ölcs
Tarhonyaleves
Pirított csirke, paradicsom os káposzta
Csontleves
Fasírozott, burgonyafőzelék
Zöldborsó leves
Milánói spagetti
Karaláb leves
Marha pörkölt, burg., sav.
Zöldségleves
Sertéspörkölt, tökfőzelék
Zellerkrém leves
Rántott csirke, rizi-bizi
Gyümölcsleves
Zúza pörkölt, tarhonya
Májgaluska leves
Túróstészta, tepertő
Lebbencs leves
Sertéspörkölt, tészta
Brokkoli leves
Fasírozott, zöldborsó főzelék
Zöldborsó leves
Párizsi szelet, petr.burg.
Zöldségleves
Csirkemáj rizottó
Spárgakrém leves
Aprópecsenye, burgonya
Palócleves
Túrós derelye
Kelbimbó leves
Citromos pulykamell, zöldséges rizs
Húsleves
Párolthús, gyümölcsfőzelék
Tojásleves
Lecsós csirkemáj, tarhonya
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Húsleves
Burgonyás tészta, uborka
Zöldségleves daragaluskával
Székelykáposzta
Sertésragu leves
Káposztás tészta, alm a
Burgonya leves
Rántott tonhal, rizs, majonézes kukorica
Lebbencs leves
Paradicsom os húsgombóc
Gom baleves / Ivólé
Pásztortarhonya kolbásszal, sav.
Babgulyás füstölt csülökkel
Bukta
Tojásleves
Pulykaragú, tészta
Gyümölcsleves
Rántott tonhal, burg.püré
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Szabadszállás, 2009.05.18
Somogyi József
GAMESZ-vezető

A

G a zd a s ág i-M ű s za k i

E ll á tó

és

S z o l g á l ta t ó

S z erv e ze t

az

a lá b b i

s z o l g á lt a t á s o k a t k í n á l ja S z a b a d s z á l lá s V á ro s la k o s s á g á n a k :

F ű k a sz á lá s
- a k a d á l y m e n t e s t e r ü l e te n
- n e m a k a d á ly m e n t e s t e r ü l e t e n

S övén yvágás
F e s té s, m á z o lá s , m e s z e lé s , ta p é tá z á s

O lc s ó n , j ó m i n ő s é g b e n , g a r a n c i a v á ll a lá s s a l .
A
s z o lg á l ta t á s a i n k k a l
k a p c s o la to s a n
in fo rm á c ió t
7 6 / 5 5 8 - 0 1 4 t e l e f o n s z á m o n N a g y A n d r á s t ó l k é r h e tn e k .

A legjobb recept
Poharas barackos sütemény
Hozzávalók:
1 doboz tejföl
1 tejfölös pohár étolaj
4 egész tojás
1 csomag sütőpor
1 tejfölös pohár cukor
3 tejfölös pohár rétesliszt
30 dkg kajszibarack (más idénygyümölcs is lehet)
A liszten kívül mindent egy tálba öntünk. Piskótaminőségűre
keverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a sütőport. Simára keverjük.
Kizsírozott, lisztezett tepsibe öntjük, a kockára vágott
gyümölcsöt a tetejére tesszük. 25 percig sütjük. Ha kihűlt,
kockára vágjuk és vaníliás cukorral megszórjuk.
id. Parrag Imréné
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A Szabadszállási Szülői Szervezet gyűléséről
Tájékoztató jelleggel, s néhány
szóban szeretnék írni legutóbbi ülésünkről,
amelyen meghívottként E. Kovács Imréné
igazgató asszony is részt vett. A tavalyi
„Adventi jótékonysági délután” bevételét
immár évek óta az iskolai környezet
szépítésére ajánlja meg a Szülői Szervezet, s
az iskola nevelőtestülete is. Évről-évre
szebb munkák kerülnek értékesítésre,
amelyet gyermek, szülő, tanár együtt készít.
Az idén most került sor a bevétel
felhasználásának eldöntésére. A Petőfi
Sándor Általános Iskola javaslatával
egyetértve támogattuk az iskolai könyvtár
könyvbeszerzését. A Szülői Szervezet
egyhangú döntése után szeretnénk, hogy a
bevétel a folyosók függönyeinek befeje-

zésére, az udvari padok cseréjére és
felújítására fordítódjon. Döntésünk
értelmében a szaktanárok javaslatainak
figyelembe vételével az iskolai szertárak
fejlesztése is cél. Természetesen a
sportszertár is ide sorolandó. Kerüljön sor
az öltözők rendbetételére, szépítésére is!
Kérdésként felvetődött a 2007-es
bevétel terhére tervezett udvari sakk sorsa
is, valamint a tavalyról megmaradt
pénzösszeg mennyisége.
Kérés volt a szülők részéről az is,
hogy a felújított tantermekből kikerülő
székek, padok a „fiúiskola” tantermeibe
kerüljenek. A szülők kérése, hogy az
iskolai csereprogramokat nagyobb
összeggel támogassa a „Talentum

Alapítvány”.
A közeljövőben írásban
tesszük fel kérdéseinket a „Talentum
Alapítvány” részére. A kérdéseket közösen
beszéltük meg. Az iskolában felszerelendő
kamerák kérdését napirenden tartjuk.
Egyhangú döntésünk alapján
javasoljuk, hogy a Petőfi Sándor Általános
Iskola Házirendjének ajánlás részében
leírásra kerüljenek a következők: A
hajfestés egészségügyi okokból, gyermekeink védelmében nem ajánlott! A
műköröm viselése balesetvédelmi szempontból nem ajánlott, különös tekintettel a
testnevelés órákra!
Kisné Vidéki Eszter

Hazatalálás
Előadássorozat múltunkról, jelenünkről, jövőnkről
Mi előadók nem agitálunk, nem politi- június 11-én, 18 órakor a Gazdakör
zálunk, nem beszélünk rá senkit semmire: épületében.
Az előadások ingyenesek!
tükröt tartunk. Abban hiszünk, hogy nem a
világegyetem porszemei vagyunk, hanem
az Eget a Földdel összekötő teremtő lények.
Rendhagyó lakossági fórum
Abban hiszünk, amiben őseink, hogy a
világ közepe ott van, ahol a botunkat Aki esetleg eddig nem tudta mi a különbség
leszúrjuk! Mi itt szúrtuk le botjainkat…
egy a szavazatokat (befolyást, pénzt,
hatalmat) hajhászó politikus és egy a hazája
Az előadássorozat a MAG sorsát a szívén viselő és azért tenni akaró,
(Mintaként Alkalmazott Gondviselés) cselekvő ember közt, az most képet
közös-éghez tartozó előadók válasza egy alkothatott róla.
olyan világ kihívásaira, amely szétzúzza a Így megtudta az a körülbelül huszonöt
közösségeket, elszigeteli az embereket, ember is, aki eljött május 14-én a Közösségi
hogy félelemben tartva könnyebben Házba, hogy részt vegyen a Magyarok
uralkodhasson felettük. A MAG mintája azt Szövetsége lakossági fórumán és megnyújtja, ami a különbözőségek felett is hallgatta Vukics Ferenc előadását.
összeköti az embereket: a közös célt, amiért Az előadás több szempontból is renda világra jöttünk.
hagyóra sikerült. Főként azért amit, de nem
Az első előadást Géczy Gábor, az kevésbé azért, ahogyan elmondta véleméELTE Természetföldrajz Tanszék munka- nyét az elmúlt, közel száz év, de leginkább,
társa tartja a magyarság küldetéséről, és a az elmúlt húsz év történéseiről, illetve azok
Kárpát-medence szerepéről:
összefüggéseiről.
Rendhagyó volt, mert több, mint három
„Induljunk ki abból, amit a órásra sikerült... Rendhagyó volt, mert a
természetben élő népek vallanak: a Föld lakossági fórumból kimaradt a párbeszéd.
egy hozzánk hasonló, gondolkodó élőlény, Hát igen. Vukics Úr stílusát semmiképpen
csak két számmal nagyobb kabátot hord. A sem lehet símulékonynak nevezni, de
folyók az ő erei, a talajok a bőre, a kőolaj, éppen ezt szeretjük, vagy éppen nem
kőszén a zsírja… Mi, emberek ennek a szeretjük benne.
lénynek vagyunk EGÉSZséges, vagy beteg Mindezekkel együtt, ha valakit megbántott,
sejtjei.
én kérek elnézést!
A globális felmelegedés azt Az előadás kapcsán felmerült kérdésekre
mutatja, hogy ez élőlény beteg, lázas, bizonyára szívesen válaszolni fog követmegpróbál küzdeni a kórokozókkal. Sajnos kező találkozásunk alkalmával, ami a
ezek a kórokozók mi vagyunk, a mai 'Hazatalálás' sorozat 4. előadása lesz, július
fogyasztói társadalomba hajszolt embe- 4-én, este 6 órakor. Vendégünk akkor is
riség. Harcunk a bolygónk ellen remény- Vukics Ferenc lesz.
telen és értelmetlen. Vagy a Föld nyer, és mi
pusztulunk el, vagy mi és a Föld pusztul
bele… Vagy van más megoldás?...
(részlet Géczy Gábor írásából)
Az első előadás ' Emeld fel fejedet büszke
nép ' címmel kerül megrendezésre 2009.

Pócs Balázs

Felhívás
Tisztelt Olvasó!
A Darányi Hóman Alapítvány hamarosan
megjelenteti a Felső-Kiskunság és Dunamellék Kistérsége képeskönyvet a térség
monográfiáját. A történelmi Magyarország
legnagyobb vármegyéje Pest Pilis Solt Kiskun vármegye hasonló kiadványt már
jelentetett meg a fenti megyék adattára
címen:1939-ben közel 250 oldalon!
A felhívás lényege, hogy Szilágyi József
szerkesztő úr szeretné bővíteni a könyvet
Szabadszállás és térsége vonatkozásában.
Ezért tisztelettel kérem a város lakóit,
vállalkozóit, civil szervezeteit, hivatalait,
iskoláit, intézményeit s mind azokat, akik
magukról családjukról, cégükről, néhány
sorban vagy oldalon szeretnének üzenni az
utókor számára. Szíveskedjenek jelezni a
következő címen és telefonszámon:
Szilágyi József Tass Dózsa Gy. u. 33,
Telefon: 06/76-357-198
Mobil: 06/30-261-4150 vagy
Bányai János mobil:06/30-537-7572
A fentiek érdekében kérem Szabadszállás
Város polgárait lakóit, legyenek szívesek a
könyv megírásának törekvéseit is támogatni azzal, hogy részt vállalnak e nemes
szándékban, hisz ezek hiányosságában
csonka kép alakulna ki a nagy múltú
ezredfordulós Szabadszállásról.

Köszönettel:
Bányai János
Önk. képviselő
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A József Attila Közösségi Ház
2009. júniusi programjai

TÜZIFA
nyárfa, fenyő széldeszka 800 Ft/ q

Május 30-án 11 órától a József Attila
Közösségi Ház galériájában
gyermekrajz kiállítás látható június 30-ig
Június 20-án, szombaton 09.00 órától a József

Nyárfa kugli 1500 Ft/ q
Nyár ölfa 1000 Ft/ q
Telephelyi ár.

Attila Közösségi Ház nagytermében a
szabadszállási

Amíg a készlet tart!

aerobik csoportok

06-70-318-80-07

gálaműsora
tekinthető meg

A József Attila Közösségi Ház
2009. júniusi moziműsora
Június 12. péntek 18 óra
Június 13. szombat 18 óra
SPANCSEREK
Szinkronizált, amerikai vígjáték
105 perc, 16 éven felülieknek!
Június 19. péntek 14 óra
Június 20. szombat 16 óra
SZÖRNYEK AZ ŰRLÉNYEK ELLEN
Szinkronizált, amerikai, animációs
94 perc, 12+
Június 19. péntek 18.30 óra
Június 20. szombat 18 óra
HALÁLOS IRAM
Szinkronizált, amerikai, akciófilm
101 perc, 16 éven felülieknek

FELHÍVÁS!
KEDVES SZABADSZÁLLÁSIAK!

Szabadszállás Város Önkormányzata
kirándulást szervez testvértelepülésünkön
megtartandó Vargyasi Napra. A Székelyföldre
indulás időpontja busszal, 2009. 07. 16.
csütörtök hajnal. A programban szerepel
Korond, Parajd, Vargyas, Tusnádfürdő, Szent
Anna-tó, Békás-szoros, Gyilkos-tó. Szállás,
ellátás az Andreas Panzióban. Hazaindulás
2009. 07. 19-én este. Az utazás várható
költsége 40 000 Ft/fő, mely tartalmazza a
szállást, étkezést (reggeli, vacsora), belépőt,
idegenvezetést.
Jelentkezni lehet, 2009. 06. 20-ig.
Amennyiben 40 fős létszám nem jön össze,
úgy a jelentkezők csatlakozhatnak az
Ipartestület által szervezett hasonló kirándulásának programjaihoz.

Június 26. péntek 18 óra
Június 27. szombat 18 óra
KETTŐS JÁTÉK
Amerikai, szinkronizált,
romantikus vígjáték
98 perc, 12 éven felülieknek

Jelentkezési információ: Bányai János
06-30-537-75-72
Email: banyai.janos@index.hu

2009. június
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Akció!
Homlokzat hőszigetelő rendszer
5cm 1850Ft/ m2
Bármilyen színben, 10 év színgarancia
Érd. : 06-76-360-103

Takarítsa meg 1 év alatt
1 havi gázszámláját!
Időpontegyeztetés:
06-20-474-88-27

Fűnyírást, kaszálást,
Parlagfű, susnyó
irtást vállalok
06-302-396-149
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Julira emlékezünk
(Tabajdi Istvánné emlékére)
Szombat reggel volt, amikor hiába csengettelek a telefonon, nem
vetted fel. Sokféle gondolat kavargott bennem, de elhessegettem.
Másnap, miközben vásároltam, vált bizonyossá, hogy eltávoztál az
élők sorából.
Anyák napján beszéltem veled utoljára. A szokásos terefere után
közölted, most már szeretsz élni. Azonban pár múlva letetted a
Teremtőd elé a kereszted.
Emlékeim között kutatok, vajon mióta ismerlek. Csakhamar
rájöttem, azóta ismerlek, hogy gyermekeink kisiskolások lettek. Jó
anya voltál! Nagyon tetszett, ahogy babusgatva szólítottad
gyermekeid. Okítottad, óvtad őket az élet nehézségeitől. Szerettem,
ahogy a szülői értekezleten mindig nagyon életszerű, gyakorlatias
hozzászólásaid voltak. Nehéz, küzdelmes életed volt. A küzdelem,
melyet vívtál, kikezdte az egészséged. Hol jobban, hol rosszabbul
érezted magad. A kórházi kezelések sűrűsödésével egyre fogyott az
erőd, míg végül már minden fárasztott. Már nem volt reményed a
gyógyulásban, s már nem nyitottad ki a szemed.
Legyen békés és nyugodt álmod!
Sokunk nevében kívánom:
Sztupákné Ancsa

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: június 25.

2009. június

Emlékezés
„ Most felnézek és kinyitom az
eget még egy percre, hogy
elmondjam Neked fiam, hogy
megnyugtassalak, nem vagyok
egyedül, mert itt vagy velem, a
lelkembe zárva…”
Kökény János halálának
2. évfordulóján.
Szerető édesanya és
hozzátartozói
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