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Szabadszállás Város Önkormányzatának hivatalos lapja
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Internethálózat Balázspusztán

Dsida Jenő:
Hálaadás

A 2008. májusi
Szabadszállási Hírmondóban adtunk hírt arról,
hogy Balázspusztán
összefogással megépül
az ország első tisztán
optikai technikára épülő
hálózata, amely telefon,
kábel tv és szélessávú
internetelérést tesz lehetővé.
2009. április 23-án
elérkezett az ünnepélyes
átadás napja. A rendezvény fővédnöke Bányai
Gábor, a Bács-Kiskun

Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.
Te tudod, Istenem milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

A FÖLD NAPJA…
…alkalmából április 22-én a
Magyar Közútkezelő Kht-vel
közösen az előző évekhez hasonlóan szemétgyűjtés volt a
városban és környékén.
Minden településen megmozdultak azok a lakók, akiket egy
kicsit is érdekel saját környezetük. Nálunk ezt 265-en tették
meg, ez több mint az utóbbi években. A közhasznú
munkásokon kívül az óvodások, az iskolások, a Nőszirmok
Klub tagjai és civilek is (id. Szabó Jánosné, Kárpáti
Albertné, Németh István) részt vettek. A szemétszedési
akció során 530 db zsák szemetet szedtek össze az önkéntes
szemétgyűjtők.
Szőke Péter rágógumit ajánlott fel a gyerekeknek a
szívvel-lélekkel végzett munkájukért.
Gyenes Mónika

Megyei Közgyűlés elnöke volt.
Gáspár Ferenc képviselő, a BÖBE elnöke köszöntötte a
megjelent vendégeket. Beszédében elmondta, hogy a
lakosság 1161 óra kézi társadalmi órát és 170 óra gépi
munkaórát dolgozott. Köszönetet mondott ifj. Ádám
Kálmánnak, aki az 5319 fm árok kiásásában nyújtott
jelentős segítséget. Elmondta, hogy az önkormányzat 500
000 Ft-tal, az Opticon Kft 300 000 Ft-tal, a lakosság pedig
159 850 Ft-tal járult hozzá az árokásás költségeihez.
Megköszönte Bányai Gábor úrnak, hogy amikor a
beruházás anyagi akadályokba ütközött, azonnal a
segítségükre sietett és saját keretéből 300 000 Ft-tal segített.
Balogh József, a Magyarországi Tanyákon Élők
Egyesületének Elnöke, dr. Balázs Sándor Szabadszállás
polgármestere, valamint Markacz Istvánné és Szakács Éva
beszéde után családias vendéglátásban volt részük a
vendégeknek.
Gyenes Mónika

Május
Tavaszutó, Pünkösd hava
Hold
Első negyed
1-jén 2144
Telehold
9-én 0501
Utolsó negyed 17-én 0826
Újhold
24-én 1311
Első negyed 31-én 0422
Április 21-től május 20-ig tart a Bika csillagjegy
forrás: Kincses Kalendárium 2009.)
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Képviselő-testületi határozatok
2009. március 12.
Tájékoztató a laktanya ügyekről
SZITEP Kft.tevékenysége
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
mint tulajdonos egyetért azzal, hogy a
SZITEP Kft a volt laktanya hasznosítása
tárgyában kiírt pályázatokon való induláshoz szükséges előkészítést megkezdje.

Tanösvények felújítására,
fejlesztésére pályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Zöld Iránytű
Alapítvány által kiírt tanösvények
felújítására, fejlesztésére vonatkozó
pályázati felhívásra a Bársony István
Oktató és Szabadidő Park természetismereti
tanösvényének felújítására és továbbépítésére a pályázat benyújtásra került.

2009. március 24.
Az önkormányzat által nyújtható
pénzbeli támogatásokról szóló
szabályzat elfogadása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Szabadszállás Város
Önkormányzat által nyújtható vissza nem
térítendő pénzbeli támogatásokról szóló
szabályzatot azzal fogadja el, hogy a
támogatási kérelmek elbírálásárakor a
közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezésit is figyelembe veszi.
Bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére pályázat
benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009.
(II.26.) számú rendelete alapján kiírt
bölcsődék és közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztésére irányuló
pályázati lehetőségre pályázatot nyújt be.
A pályázat célja a Tóth Erzsébet ÓvodaBölcsőde-Nevelési Tanácsadóban lévő
egyik vizesblokk felújítására, valamint a
Petőfi Sándor Általános Iskolában 23 db
ablak cseréjére támogatás igénylése.
A projekt teljes összege 8.294.000 Ft, a
pályázaton elnyerhető 6.635.200 Ft, az
önrész összegét, azaz 1.658.800 Ft-ot a
képviselő-testület a pályázati önerőből
biztosítja.

A projekt teljes összege 955.235 Ft, a
pályázaton elnyerhető 935.235 Ft, az önrész
összegét, azaz 20.000 Ft-ot a képviselőtestület a pályázati önerőből biztosítja.
Közfoglalkoztatás-szervező
foglalkoztatására pályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására” kiírt pályázati
felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázat célja a központi munkaerő-piaci
program keretében közcélú foglalkoztatás
szervezéséhez szükséges, középfokú
végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásának támogatása.
Az igényelt támogatás mértéke 2009. április
1-től 2010. március 31-éig foglalkoztatott
személy részére 110.000 Ft/fő/hó összegű
bér és annak járulékai.
Ipari Park cím
pályázat
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy mint tulajdonos támogatja a
SZITEP Kft Ipari Park cím elnyerésére
vonatkozó pályázati szándékát és
felhatalmazza dr. Balázs Sándor polgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.
2009. április 02.
3/2009. számú
határozat visszavonása

Városi Napok megrendezésére
pályázat benyújtása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium által az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
keretében a vidéki rendezvények, falunapok
szervezésére pályázat benyújtásra került.

Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 3/2009. határozatát,
melyben támogatta a volt laktanya területén
munkahely teremtési céllal létesítendő
használt akkumulátor feldolgozó üzem
felépítésének lehetőségét, v i s s z a vo n j a.

A pályázat célja önerő biztosítása nélkül a
2009. július 3-4-5-én megrendezésre kerülő
Város Napok rendezvénysorozat július 4-i
programjainak lebonyolításához eszközök
és programelemek beszerzésére támogatás
igénylése.

Népszavazás elrendelésének
visszavonása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy 46/2009. számú határozatát,
melyben 2009. június 7. napjára helyi
népszavazást rendelt el, v i s s z a v o n j a.

I N DO K O L Á S
A képviselő-testület 2009. február 04-i
ülésén a 3/2009. számú határozatával úgy
döntött, hogy munkahely teremtési céllal
támogatja a volt laktanya területén
létesítendő használt akkumulátor feldolgozó üzem felépítésének lehetőségét.
A fenti döntést követően Bak Nándor,
Csomák László, dr. Bak István, Gáspár
Ferenc és Boczka János önkormányzati
képviselők 2009. február 25-én dr. Balázs
Sándor polgármesternél írásban kezdeményezték a népszavazás megtartását a
következő kérdéssel: „Egyetért-e Ön azzal,
hogy Szabadszálláson akkumulátor
szétszerelő és feldolgozó üzem létesüljön?
A képviselő-testület 2009. március 12-ei
ülésén fenti kérdésben 2009. június 7-ére
népszavazást rendelt el.
A képviselő-testület azonban 2009. április
2-i ülésén 64/2009. számú határozatával
az akkumulátor feldolgozó létesítésére
lehetőséget adó 3/2009. számú
határozatát visszavonta.
Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület
ily módon az akkumulátor feldolgozó üzem
felépítésének a lehetőségét is visszavonta,
az e tárgykörben elrendelt népszavazás
okafogyottá vált.
Önkormányzat

Tisztelt Adóalanyok!
2008. évről a helyi iparűzési adó és a
vállalkozók kommunális adója adónemek
bevallási határideje 2009. június 2.
A bevallást segítő és készítő programok
városunk megújult honlapján érhetők el a
következő menüpontok alatt: Főoldal,
ügyintézés, önkormányzati adók vagy a
következő cím begépelését követően:
http://www.szabadszallas.hu/egyeboldal/o
nk_ado.html .
A kiválasztandó programok nevei:
Vállalkozók kommunális adóját
kitöltő program 2008.
- Iparűzési adó bevallás kitöltő
program 2008.
Papíralapon történő bevallás benyújtására nincs lehetőség.
Kérjük a Tisztelt Adóalanyokat, hogy a
határidőt szíveskedjenek betartani és
csak hibátlan bevallások kerüljenek
benyújtásra!
Pénzügyi Iroda

2009. május
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Közmeghallgatás volt a csatornázás ügyében
Közmeghallgatást tartott Szabadszállás
Város Önkormányzata a Szabadszállás
csatornázása és szennyvíztisztítása uniós
támogatású pályázat előkészítő szakaszának részeként. A közmeghallgatás nagy
érdeklődés keretében 2009. április 22-én a
Közösségi Házban zajlott le. Településünk
lakói megismerhették a szennyvízcsatorna
beruházás előzményeit, ill. a projekt
szakaszait. A közmeghallgatáson részt vevő
több mint hatvan lakos Balázs Sándor
polgármestertől, a képviselőtestület
tagjaitól valamint a beruházás menedzsmentjének képviselőitől kapott választ
kérdéseire.
Az utóbbi évek egyik legnagyobb sikere,
hogy Szabadszállás csatorna beruházási
pályázata az előkészítő szakaszban támogatást kapott hangsúlyozta bevezetőjében
Dr. Balázs Sándor Polgármester.
Tudom, hogy Szabadszállás lakossága
nagyon fontosnak tartja a környezetvédelmét, ezért az önkormányzat évek óta
tervezi a szennyvíztisztítás megvalósítását.
Csatornázás Szabadszálláson
Szabadszálláson jelenleg csak a volt
honvédségi lakótelep csatornázott, a
szennyvizek kezelése a laktanyában
található szennyvíztelepen történik, a
szennyvíztelep működése nem megfelelő,
felújításra szorul. A lakossági szennyvízgyűjtők vízzárósága nem megfelelő,
jelentős részük folyamatosan szennyezi a
talajvizet. A talajvíz elszennyeződése az
ivóvízkészlet elszennyezéséhez vezet, ha
így folytatjuk unokáink csak nagyon
nehezen és nagyon drágán fognak jó
minőségű ivóvízhez jutni.
Ezt átlátva a helyzet megoldására a város
vezetése évek óta elkötelezetten pályázik,
most adott lett a lehetőség, hogy az Új
Magyarország Fejlesztési Terv keretében
részben Uniós, részben hazai forrásból
megoldódjon a város szennyvízkezelése.
A pályázati rendszer kétfordulós, ma még
csak az első fordulóra nyertünk támogatást,
melynek feladata a kiviteli szintű tervezés
elkészítése a leggazdaságosabb, legtámogathatóbb változatra. Ezen első szakasz
teljes költsége 58 millió 950 ezer forint,
melynek 85%-át au Európai Unió fizeti,
településünket a 15%-os önrész, 8 millió
843 ezer forint terheli. Az előkészítő
szakasz 2010 májusában fejeződik be.
Ezután a településnek újabb pályázatot kell
benyújtani. Ennek célja az, hogy az Európai
Unió a tényleges munkálatokat, vagyis a
csatorna lefektetést és a szennyvíztisztító
megépítését is támogassa. A jelenlegi
számítások szerint településünk teljes
csatornázása és a szennyvíztisztító
megépítése 1 milliárd 781 millió forintba

fog kerülni. Ha sikeres lesz a pályázat, az
Unió ezen költségek 85 %-át ismét
megfinanszírozza, vagyis valamivel több
mint 1,5 milliárd forint támogatást nyújt. A
maradék 15%-ot, 267 millió forintot állami
támogatásból, a Víziközmű Társulat
befizetéséből és a település lakóinak
hozzájárulásából kell előteremteni. A
beruházás során mintegy 38 km vegyes
rendszerű (gravitációs, részben nyomott
szakaszokkal) gerincvezeték épül meg, és
2500 háztartásba kötik be a szennyvízcsatornát. A szennyvíz tisztítására a volt
honvédségi objektumban található szennyvíztelep fog szolgálni, melyet átépítenek,
felújítanak. A csatornahálózat kiépítése
várhatóan 2012 tavaszára fejeződhet be.
Kérdező biztosok járták a várost
Bizonyára sokuknak feltűnt, hogy 2009.
április 4-én és 5-én településünkön
közvélemény-kutatást végeztek.
A
kérdezőbiztosok csaknem 140 lakosnak
tettek fel közel negyven kérdést, ezek
egyebek mellett arra irányultak, hogy
mennyire tájékozottak városunk lakói a
csatornázottság jelenlegi állapotával
kapcsolatban, mennyire hiányzik az itt
élőknek a szennyvízcsatorna és mekkora
anyagi áldozatot tudnak hozni a kiépítés
érdekében. A kérdőívek elemzésének
tapasztalataként elmondta, hogy településünk lakói nagyon környezet tudatosak, a
környezetvédelem beépül mindennapjaikba. Tisztában vannak a városban
élők azzal is, hogy a kezeletlen szennyvíz a
talajvizet és a felszíni vizeket súlyosan
károsíthatja. Az eredmények ismertetésekor
a szakértő kitért arra: a szabadszállásiak
többsége hiányolja a szennyvízcsatorna
rendszert, azzal azonban nincsenek
tisztában, hogy a beruházás megvalósítása
már jövőre megkezdődhet. A megkérdezettek többsége azt is jól tudja, hogy a
csatornahálózat kiépítése után szennyvízdíjként többet kell majd fizetni, mint
jelenleg, amikor szennyvízszállító autó
viszi el több kevesebb rendszerességgel
minden ház derítőjéből a szennyvizet. A
lakók nemcsak tudják azt, hogy többe fog
kerülni az új rendszer, hanem bizonyos
anyagi áldozatot is hajlandók hozni a jobb
életkörülményekért. A megkérdezettek
többsége hajlandó csatlakozni a majdan
kiépülő hálózatra, de szerintük kedvezményt kellene kapni ezeknek a lakóknak.
Kiderült az is: a Szabadszálláson élők
szerint többet kell fizetni azoknak a
jövőben, akik nem csatlakoznak majdani
hálózatra és ezzel továbbra is szennyezik a
környezetet. A közvélemény-kutatás választ
adott arra is, hogy a település lakói szívesen
olvassák a Szabadszállási Hírmondót és a

későbbiekben is innen, valamint pl.
lakossági fórumok illetve hírlevelek alapján
szeretnének minél többet megtudni a
szennyvízcsatorna beruházásról.
Fizessük-e a Viziközmű Társulat
tagdíját?
Természetesen igen, mert jól járunk.
A csatorna bekötés önrészét minden
ingatlan tulajdonosnak meg kell fizetni,
annak költségeit nem tudja átvállalni sem az
Európai Unió, sem az állam.
Előre láthatólag a csatornázás és szennyvíztisztítás kiépítésének önrésze minden
csatornázott ingatlan esetében kb. 260 ezer
Ft-ba fog kerülni.
A Viziközmű Társulat tájékoztatása szerint
a lakás-takarékpénztár tagok jelentős állami
támogatást kapnak és nekik jelentősen
kevesebbe kerül az önrész. A lakástakarékpénztár tagoknak kb. 180 ezer Ft-ba
kerül a csatornázás, a fennmaradó 80 ezer
forintot az állami támogatás és a befizetéseik alapján járó kamatok fedezik..
Természetesen az sem jár jobban, aki majd
csak később akar csatlakozni a hálózathoz,
hiszen 5-10 év múlva is meg kell fizetni a
csatlakozási díjat, még pedig kamatokkal
együtt.
Azok pedig, akiknek az utcájában kiépült a
csatorna - tehát a rákötés lehetősége adott,
még sem kötnek rá, - talajterhelési bírsággal
sújthatók, hiszen továbbra is szennyezik a
talajt és a talajvizet.
Vimola Dóra

BÖLCSŐDE FELÚJÍTÁS
Szabadszállás Város Önkormányzata a
CÉDE/2008/3061 jelű pályázaton nyert
3.000.000 Ft-ot, amit 1.500.000 Ft önerővel
egészített ki. Így 4.500.000 Ft összegből
megtörtént a bölcsőde bővítése, felújítása,
valamint a bútorok cseréje.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Szabadszállás Város Önkormányzata (Szabadszállás, Kálvin tér 1.)
nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a
Szabadszállás, Honvéd út 70. szám alatti 2185/3 hrsz-ú ingatlan (volt HEMO) értékesítésére.
Az ingatlan minimális vételi ára az értékbecslővel megállapított forgalmi érték, ami: bruttó 59.718.000 Ft
(több azonos ajánlat beérkezése esetén a nyertes ajánlattevő személyét a Kiíró licittárgyaláson dönti el).
Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatok a következők:
Címe: Szabadszállás belterület hrsz.:2185/3
Tulajdonos: Szabadszállás Város Önkormányzata (tulajdoni hányad 1/1)
Terület nagysága: 8294 m2
Hasznos terület: 2600 m2
Megnevezése: Helyőrségi Klub és udvar
Az ingatlan jellemző adatai: Az ingatlan Bács-Kiskun megyében Szabadszállás város szélén a Kunszentmiklós felé vezető út mellett a központtól
mintegy 1,2 km-es távolságra helyezkedik el. Az ingatlan korábban helyőrségi művelődési otthonként üzemelt, jelenleg nincs hasznosítva. Az ingatlan
közművekkel ellátott. A telek sík terület, szabálytalan sokszög alakú. Az épületben többek között található egy 372 m2 es színházterem 121 m2 es
színpaddal, és egy 104 m2 es konyha 206 m2 -es étterem résszel.
Az ingatlan megtekinthető: A Szabadszállási Polgármesteri Hivatalnál a 06-76-558-008 telefonszámon (118 mellék) Szűcs Attila műszaki ügyintézővel
történt előre egyeztetett időpontban.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:
2009. május 22-én 12.00 óráig.
Az ajánlatok bontása 2009. május 25 - én 13.00 órakor történik.
A pályázatokat 3 példányban ebből 1 példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással ellátva - személyesen vagy postai úton zárt, cégjelzés
nélküli borítékban Szabadszállás Város Polgármesteréhez (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni „HEMO”
jeligét.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására
vonatkozóan, az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan, a vételár összegére vonatkozóan.
A pályázaton való részvétel feltétele: az ingatlan bruttó vételára 10%-ának átutalása pályázati biztosítékként - a pályázat benyújtásával
egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlájára.
A biztosítékot az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása esetén vissza kell adni.
Jelen pályázati kiírás és elbírálás Szabadszállás Város Önkormányzatának 3/2007.(I.24.)sz. rendeletében meghatározott Versenyeztetési Szabályzat
alapján történik.
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidő leteltét követően a soron következő ülésén a képviselő-testület dönt.
A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatalban Szűcs Attila nyújt a 76/558-008-as telefonszámon.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön adásvételi szerződést, s így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szabadszállás Város Önkormányzata (Szabadszállás, Kálvin tér 1.)
ismételten nyilvános egyfordulós pályázatot hirdet a
Szabadszállás, Kossuth L. u. 8. szám alatti 1747/1/A/2 hrsz-ú ingatlan (lakás) értékesítésére.
Az ingatlan minimális vételára az értékbecslővel megállapított forgalmi érték, ami: bruttó 10.600.000 Ft
(több azonos ajánlat beérkezése esetén a nyertes ajánlattevő személyét a Kiíró licittárgyaláson dönti el).
A lakás ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatai:
Címe: Szabadszállás Kossuth L. u. 8. (hrsz.:1747/1/A/2)
Tulajdonos: Szabadszállás Város Önkormányzata (tulajdoni hányad 1/1)
Megnevezése: lakás (2,5 szobás összkomfortos)
Megfelelő engedélyek birtokában az ingatlan üzletté is átalakítható.
Az ingatlan megtekinthető: A Szabadszállási Polgármesteri Hivatalnál a 06-76-558-008 telefonszámon (118 mellék) Szűcs Attila műszaki ügyintézővel
történt előre egyeztetett időpontban.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:
2009. május 22-én 12.00 óráig.
Az ajánlatok bontása 2009. május 25-én 13.00 órakor történik.
A pályázatokat 3 példányban ebből 1 példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással ellátva - személyesen vagy postai úton zárt, cégjelzés
nélküli borítékban Szabadszállás Város Polgármesteréhez (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az
„Önkormányzati lakás” jeligét.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására, az
általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre, a vételár összegére vonatkozóan.
A pályázaton való részvétel feltétele: az ingatlan bruttó vételára 10%-ának átutalása pályázati biztosítékként - a pályázat benyújtásával
egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal Költségvetési elszámolási számlájára.
A biztosítékot az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, elutasítása esetén vissza kell adni.
Jelen pályázati kiírás és elbírálás Szabadszállás Város Önkormányzatának 3/2007.(I.24.)sz. rendeletében meghatározott Versenyeztetési Szabályzat
alapján történik.
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidő leteltét követően a soron következő ülésén a képviselő-testület dönt.
A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatalban Szűcs Attila nyújt a 76/558-008-as telefonszámon.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy egyik ajánlattevővel se kössön adásvételi szerződést, s így a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
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Szabadszállás Város Önkormányzata bérbe kíván adni a tulajdonában lévő
Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 6. szám alatti faházból 2 db helyiséget
nyilvános egyfordulós pályázat útján.

(több azonos ajánlat beérkezése esetén a nyertes ajánlattevő személyét a Kiíró licittárgyaláson dönti el).
1. számú bérlemény
Korábban férfi fodrászüzletként használt 31,72 m2 es épületrész, amely áll egy 23,04 m2 nagyságú helyiségből és egy 8,68 m2 nagyságú egyéb területből
(Wc-, öltöző-, folyosó arányos része).
2. számú bérlemény
Korábban festékboltként üzemelő bérlemény 1 db 16 m2-es helyiségből áll.
Mindkét helyiség víz, villany és gáz közművel ellátott. Berendezési tárgyak nincsenek a helyiségekben.
Az önkormányzat a tulajdonában lévő helyiségekre határozott időre szóló bérleti szerződést kíván kötni.
Az ingatlan megtekinthető: A Szabadszállási Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodánál a 06-76-558-008 telefonszámon (118 mellék) Szűcs Attila műszaki
ügyintézővel történt előre egyeztetett időpontban.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja:
2009. május 22-én 12.00 óráig.
Az ajánlatok bontása 2009. május 25 -én 13.00 órakor történik.
A pályázatokat 3 példányban ebből egy példányt minden oldalon eredetiben cégszerű aláírással ellátva - személyesen vagy postai úton zárt, cégjelzés
nélküli borítékban - Szabadszállás Város Polgármesteréhez (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „helyiség
bérlet” jeligét.
A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati feltételek elfogadására, az
általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre vonatkozóan.
Jelen pályázati kiírás és elbírálás Szabadszállás Város Önkormányzatának 3/2007.(I.24.)sz. rendeletében meghatározott Versenyeztetési Szabályzat
alapján történik.
A pályázatokról a benyújtásra előírt határidő leteltét követően a soron következő ülésén a képviselő-testület dönt.
A pályázattal kapcsolatban további információt a Polgármesteri Hivatalban Szűcs Attila műszaki ügyintéző nyújt a 76/558-008-as telefonszámon.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

„Virágos Szabadszállásért” versenykiírás
Szabadszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009-ben is meghirdeti a „Virágos Szabadszállásért” versenyt.
Célja, hogy elősegítse a lakosság kezdeménye-zését és részvételét a környezet védelmére és szépítésére irányuló tevékenységben. Szabad-szállás Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Virágos Szabadszállásért” elismerő cím alapításával kívánja méltó elismerésben részesíteni azon ingatlanok
tulajdonosait (használóit, kezelőit), akik munkájukkal hozzájárultak a kulturált, környezetbarát, esztétikus településkép megjelenítéséhez, és kiemelkedő
érdemeket szereztek az igényes lakókörnyezet kialakításában.
A cím akkor adományozható, ha az ingatlan tulajdonosa (használója, kezelője) vagy a közterület gondozója Szabadszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2007. (VIII.29.) rendeletében foglalt kötelezettségein túlmenően
a) az ingatlanát és az ingatlan előtt, mellett vagy mögött lévő közterületet kiváló minőségben gondozza, tisztán, rendben tartja és virágosítja;
b) a növények fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége harmonizál az épített és természeti környezettel; vagy
c) a gondozott környezetben a praktikussági és kényelmi szempontok dominálnak a tér és kert kialakításnál.
A pályázatot
a) az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója),
b) a közterületet gondozó magán és jogi személy,
c) nem társasházi, többlakásos lakóépület esetén a tulajdonosok több mint fele által meghatalmazott személy,
d) társasház esetén a társasház alapító okiratában meghatározottak szerint a közös képviselő nyújthatja be.
A versenyre 2009. május 29-ig lehet jelentkezni a Szabadszállási Polgármesteri Hivatalnál felvehető nevezési lapon. A nevezési lap letölthető a
www.szabadszallas.hu, illetve a
www.szabadszallasvaros.hu honlapokról.
Képviselő Testület

Kedves Szabadszállásiak!

Égáz-Dégáz tájékoztató

Örömmel értesítjük Önöket, hogy kicsi városunkban felnőtt néptánc
csoport működik, melybe szeretettel várjuk régi és új társainkat. Aki
szereti a jó népzenét, táncot, hagyomá-nyainkat, valamint szeret
kikapcsolódni és sokat nevetni, annak ott a helye közöttünk.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Földgázszállító Zrt. tervezett
karbantartási munkái miatt 2009. június 10. (szerda) 10.00-12.00 közötti
időpontban a Kunadacs gázátadó állomáson a földgázszolgáltatás
szünetel.
Megértésüket köszönjük!

Tisztelettel: Bajusz Gáborné

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
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Összeült a hármaskerületi kapitányok tanácsa
2009. március 21-én Kunszentmárton városában
a Hármaskerületi Kapitányok Tanácsa
megtartotta tavaszi rendes gyűlését.
A kapitányok és kedves feleségeik még most is
nagy örömmel és elismeréssel nyilatkoztak a
szabadszállási őszi gyűlés alkalmával rendezett
fogadtatásról. Ezúton köszönöm újra én is
mindazok segítségét, akik ezt a novemberi
találkozót önzetlenül sikerre vitték.
(Sajnos A Kunok Magyarországon című könyv
elrontott bemutatójának nem volt ilyen pozitív
kritikája.)
A szabadszállási példát követve, melyet
hagyományteremtőként könyvelt el a Kapitányok
Tanácsa, a délelőtt folyamán megtekintettük
Kunszent-márton nevezetes épületeit. Meglátogattuk munka közben a fiatal kézműveseket, és
láthattuk hogyan készültek az országos elismerést
kapott tűzzománcok, festmények, kisplasz-tikák.
Ezután a fúvós zenekar fiatal zenészei műsort
adtak számunkra, a régi zsinagógából kialakított
koncert-teremben.
Ezt követően a hajdani nagykun-kapitányi
székházba és a hozzá tartozó börtönmúzeumba
látogattunk. A székházban most egy Ausztráliát
bemutató kiállítást, a börtön celláiban pedig
különböző régi magyar mesterségek tárgyi

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tankönyvpiac
rendjéről szóló 2001. XXXVII. tv. 8. §-ának
(4) bekezdése értelmében, ingyenes
tankönyvtámogatásban részesülnek a nappali
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő:
?
tartósan beteg,
?
sajátos nevelési igényű,
?
h á ro m v a g y t ö b b g y e r m e k e s
családban élő,
?
rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő tanulók.
Ahhoz, hogy a kedvezményt igénybe tudják
venni, az intézmény által kiadott
IGÉNYLŐLAPOT ki kell tölteniük, melyhez
szíveskedjenek mellékelni a jogosultságot
alátámasztó iratot vagy annak fénymásolatát is.
Az igénylőlapokat az alábbi napokon lehet
leadni az iskola adminisztrációs irodájában:
2009. május 20-án (szerdán)
8 órától 12 óráig és 14 órától 18 óráig

emlékeit nézhettük meg.
Innen a katolikus templomba látogattunk, ahol a
helytörténésztől megismerhettük a város és a
templom történetét, majd a kórustól kaptunk az
egyházi énekekből egy csokorral.
A helyi gasztronómiai specialitások elfogyasztása
után tértünk rá a hivatalos részre.
Fő napirendi pont volt a háromévenként választott
Hármaskerületi Főkapitány hivatalba lépése. A
főkapitányt, aki egyben a Tanács első embere,
mindig másik kerületből a kapitányok választják
maguk közül. Első főkapitányunk Ézsiás István
jászfényszarui Jászkapitány úr volt, aki most
átadta hivatalát Smuta Zsolt kunszentmártoni
Nagykun-kapitány úrnak. Az új Hármaskerületi
Főkapitányt a kerületek összes kapitánya
egyhangúlag választotta meg. Három év múlva
kiskunkapitány tölti majd be ezt a tisztséget.
Bemutattuk a Tanácsban a szeptem-berben
hivatalba lépő Kiskunkapitányt. Az új kapitányt
Kiskunhalas állítja ki Dózsa Tamás személyében.
Egyeztetésre kerültek a 2009. évi programok. Az
I. Kun Világtalálkozót megkülönböztetett
figyelem kíséri mind a három kerületben.
Megemlítésre került, hogy a kiskun települések
nem nagyon képviseltetik magukat a
Hármaskerületi rendezvényeken. (tanulmányi

versenyek, kézi arató-versenyek, stb.)
A tanácskozásokon általában jelen lévő
múzeumigazgatók (Jász Múzeum, Kiskun
Múzeum, karcagi múzeum, szolnoki múzeum)
segítségével újra tárgyaltuk a protokoll által
megkövetelt szabályokat.
Melyek azok a feltételek, amiket a meghívó
félnek vagy rendezőnek biztosítania kell a
kapitány felé, különös tekintettel a főkapitányra.
A kapitánynak hogyan kell képviselnie a
kerületének lakosságát. Hogyan és kinek kell a
címének kijáró tiszteletet a protokoll
szabályainak megfelelően adni és fogadni.
Hogyan határolódjon el a politikától, és tegyen
meg mindent azért, hogy a hagyományőrzés
elsősorban ne üzleti célokat szolgáljon.
A muzeológusok kérése, hogy a Tanács ülései
alkalmával a kapitányok kapjanak a történelem
és a hagyományok terén szakem-berektől
ismeretbővítő előadásokat.
A Hármaskerületi Kapitányok Taná-csának
következő rendes ülése októberben lesz a
Jászságban.
Sövény Sándor Kiskunkapitány

József Attila Városi Szavalóverseny
Szabadszállás Város a költészet napján, április
11-én rendezte meg József Attila emlékére
szavalóversenyét.
A nap programja a frissen felújított "Dörmögő"
háznál kezdődött koszorúzással. Itt a József
Attila Közösségi Ház dolgozói helyeztek el
koszorút. Ezt követően a József Attila Közösségi
Ház előtt álló József Attila mellszobrot
koszorúzta meg a szavalóverseny résztvevőinek
jelenlétében Szekeres Mihály, a közösségi ház
vezetője.
14 órakor kezdődött meg a városi szavalóverseny
a közösségi ház kistermében. A húsz résztvevő
előbb elmondta a választott versét, majd félórás
szünet után kezdődött el az eredményhirdetés.
A zsűri tagjai a következők voltak: a zsűri elnöke
dr. Kusztos Mónika jegyző, további tagok dr.
Balázs Sándor polgármester, és Cserjés Sándor
képviselő.
A zsűri döntését dr. Balázs Sándor foglalta össze,
majd személyenkénti értékelés után ő adta át a
díjakat valamennyi versenyzőnek. A
versenyzőknek dr. Kusztos Mónika és Cserjés
Sándor gratulált a díjátadáskor.

A verseny eredménye a következő volt:
1. osztály:1. Barna Ida Anna, aki a zsűri egyik
különdíját is elnyerte.
2. osztály:1. Szabó Hanna
2. Kusztos Dávid
3. Barczel Richárd és Pandur Dorina
4. Bajusz Anna
5. Pandúr Dávid
3. osztály:1. Rigó Luca
2. Besei Viktória
3. Murár Nóra és Nosza Nikolett
4. Desztics Ivett
5. Nosza Noémi
6. Nagy Tünde Eszter
4. osztály:1. Varga Vivien, aki a zsűri egyik
különdíját is elnyerte
2. Besei Péter
8. osztály:1. Pataki Virág, aki a zsűri egyik
különdíját is elnyerte
2. Bánhidi István
3. Nagy B. Nóra
Felnőtt kategóriában első lett Bányai Jánosné
Szekeres Mihály

Egy korty derű V. Kulcsár Ildikóval
2009. május 21-én (csütörtökön)
8 órától 12 óráig és 14 órától 18 óráig
Szabadszállás, 2009. április 28.
Igazgatóság
Gratulálunk!
WPKA INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP
EUROPEAN CUP
Budapest 2009. április 24. 26.
Báldy Tamás kungfu formagyakorlatok férfi
kategóriában 2. helyezést, extra kategóriában
1. helyezést ért el.
-Gyenes-

A legjelentősebb női magazin, a Nők Lapja
Brianza-díjas főmunkatársa, V. Kulcsár Ildikó
látogatott el városunkba, a Nőszirmok Klub
vendégeként.
A találkozó során részletek hangzottak el az
ismert újságírónő már megjelent köteteiből. A
közönség néha elszorult torokkal, később
mosollyal az ajkán hallgatta a felolvasásokat.
Különös hozzáértéssel, mély empátiával beszélt
a nő és a férfi kapcsolatáról. A két nem egymástól
nem elválasztva, hanem egymást feltételezve,
kiegészítve, sőt egymást segítve, támogatva lehet
csak tökéletes egész. E kapcsolat finom
egyensúlyáról mesél novelláiban. Az asszonyi
bölcsesség fontosságáról, a család és a szépen

megélt anyaság minden tapasztalatával
felvértezve ír a mindennapok eseményeiről.
Szociális érzékenysége az embert tartja a
legérdekesebbnek. Szerinte minden ember a
koldustól a királyig egyszeri és megismételhetetlen.
Egyik könyvében sem festi le szebbnek a
valóságot, mint amilyen, csak segít abban, hogy
tudjunk örülni a szép pillanatoknak, mankót ad,
hogy képesek legyünk megvívni a hétköznapok
harcait, hogyan lopjunk be az életünkbe minden
nap egy korty derűt.
Az est végén a népszerű újságíró a Nőszirmok
Klub tiszteletbeli tagjaként köszönt el a
városból.
Szabó Mária

2009. május
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A József Attila Közösségi Ház
2009. májusi programjai
Tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt
FAZEKAS PÁL
festőművész
emlékkiállításának megnyitójára
a szabadszállási József Attila Közösségi Ház
galériájába
2009. május 1-jén 17 órára.
A kiállítást megnyitja: Dr. Balázs Sándor
Szabadszállás Város polgármestere
A kiállítás megtekinthető május 30-ig, naponta
07.30-19.30 óráig.
Május 7-én 9-13 óráig
a József Attila Közösségi Házban

VÉRADÁS
A József Attila Közösségi Ház kistermében május
22-én 10-11 óráig
a Honvéd Nyugdíjas Klub rendezvénye
Május 24-én a „Dörmögő” házban és parkjában
gyermeknapi játszóház és vidám gyermek
programok

A József Attila Közösségi Ház
2009. májusi moziműsora
Május 8. péntek 18 óra

VALKÜR
Amerikai-német háborús film
100 perc, 12 éven felülieknek
Május 15.péntek 18 óra
Május 16. szombat 18 óra

VOLT
Amerikai rajzfilm , szinkronizált
96 perc, 12+
Május 22. péntek 18 óra
Május 23. szombat 18 óra

NEM KELLESZ ELÉGGÉ
Amerikai romantikus, szinkronizált,
129 perc, 12 éven felülieknek
Május 28.péntek 18 óra
Május 29.szombat 18 óra

MARLEY MEG ÉN
Amerikai, szinkronizált, romantikus vígjáték
98 perc, 12 éven felülieknek
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M8 Ipari Park Szabadszállás

Rajzpályázat

A város képviselő-testületének 2009. április
22-i ülése elfogadta, hogy a SZITEP Kft
ezzel a névvel nyújtsa be pályázatát az „Ipari
Park” címre. A volt laktanya területén
amely most még Szabadszállási Északi
Iparterület néven szerepel - folynak a
bontási, kármentesítési munkálatok.
A bontási munkákra a kft-nél érdeklődő és
ajánlatot beadó vállalkozók minden hónap
második keddjén tartandó versenytárgyaláson nyerhetik el a bontási jogokat.
Az aktuális bontási, értékesítési
lehetőségekről a hónap első hetében lehet
a helyszínen tájékozódni és a hónap
második keddjén tartandó értékesítési
tárgyalásra bejelentkezni. További
információk www.szitep.hu.

A szabadszállási Bársony István Vadásztársaság
rajzpályázatot hirdetett általános iskolás tanulók
részére „Vadászok és a természet” címmel.
A pályázat beadási határideje március 31-e volt,
melyre 83 pályamű érkezett.
A zsűri két korcsoportban hirdetett eredményt:

dr. Benkő Attila

Eboltás
2009. május 11. hétfő
8-10 óráig
belterület /strand/
2009. május 12. kedd
8-10 óráig
belterület /strand/
2009. május 13. szerda 8-10 óráig
Balázspuszta, Gazsó tanya,
2009. május 15. péntek 8-9 óráig
belterület /strand/

1-3 osztály:
1. Marozsi Rebeka 2. d. osztály / 5.000,- Ft-os
vásárlási utalvány
2. Desztics Ivett
3. b. osztály / 3.000,- Ft-os
vásárlási utalvány
3. Kiss Jázmin
1. b. osztály / 2.000,- Ft-os
vásárlási utalvány

Az ebek oltása mellett ez évben kötelezően
elrendelték a féregtelenítést is.
Az oltás díja, féregtelenítéssel: az
összevezetés helyén 2000 Ft/db
Háznál történő oltás: 2500 Ft/db
FELHÍVÁS
2008. évi XLVI.törvény az önkormányzatok
eb-nyilvántartási feladatait megszüntette. A
nyilvántartást, a jelentést az oltást végző
magán-állatorvos végzi. 2010. január 01-től a
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
előírásainak megfelelően egyedileg
sorszámozott Kisállat Egészségügyi Könyv
használata lesz kötelező a régi oltási könyvet
eddig az időpontig kell lecserélni. A Kisállat
Egészségügyi Könyv csak akkor érvényes, ha
a kibocsátó magán-állatorvos a kiadás tényét
és időpontját saját kezű aláírásával és a
kamarai bélyegzővel igazolja. Enélkül a
kibocsátott könyv ÉRVÉNYTELEN!
AZ EBTARTÓ A BE NEM OLTOTT EBEK
UTÁN SZABÁLYSÉRTÉSI FELELŐSSÉG
ALÓL TOBÁBBRA SEM MENTESÜL!
SZABADSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

2009. 04. 03-án Rozsnyay
Mátyásra emlékeztünk.
A tudós, gyógyszerész - az íztelen kinin
feltalálója- , a sakkíró, a borász és
fényképész születésének 176. évfordulója
alkalmából koszorút helyezett el dr. Balázs
Sándor polgármester, dr. Kusztos Mónika
jegyző, Szekeres Mihály, Lőrincz Imréné,
Cserjés Sándor és Bányai János a Hajcsár
utcai emléktáblánál.

4-8. osztály
1. Somogyi Zsófi 4. b. osztály / 5.000,- Ft-os
vásárlási utalvány
2. Tóth Vivien
5. c. osztály / 3.000,- Ft-os
vásárlási utalvány
3. Kiss Bianka
5. c. osztály / 2.000,- Ft-os
vásárlási utalvány
A díjakat Csaplár Károly a vadásztársaság
elnöke és Pailinger István gazdasági felelős urak
adták át a nyerteseknek. Ráadásként minden
pályázatot benyújtó gyerek részt vehet egy erdei
kiránduláson a vadásztársaság szervezésében.
Ennek várható időpontja 2009. május 21-e lesz.
Az általános iskola vezetősége köszönetét fejezi
ki a vadásztársaságnak a felajánlásért, s a
kezdeményezésért.
Bízunk benne, hogy ezzel egy hagyomány vette
kezdetét, s tanulóink a jövőben is
bebizonyíthatják tehetségüket.
Igazgatóság

Pótoltás
2008. május 18.hétfő
8-10 óráig
belterület /strand/

2009. május

A kompetenciamérésről
A 2001 őszén elkezdődött Országos
kompetenciamérések sorában a 2008. május 28án megrendezett mérés a közoktatásról szóló
törvényben meghatározott 6., 8. 10. évfolyamos
tanulók csoportjának gyakorlatilag teljes körén
felmérte a szövegértési képességeket és a
matematikai eszköztudást. A mérésben
alkalmazott feladatok nem a tudástartalom
elsajátításának mértékét mérik, a felmérés nem
az adott tanévi tananyag ismeretanyagának
számonkérése, hanem azt vizsgálja, hogy a
diákok a közoktatásban addig elsajátított
ismereteket milyen mértékben tudják alkalmazni
a mindennapi életből vett feladatok
megoldásában.
A felmérést minden iskola minden 6., 8. és 10.
évfolyamos tanulója megírta, a tesztfüzeteket
központilag javították, az ebből származó adatok
szolgáltatják az alábbi honlapon elérhető
fenntartói, intézményi, telephelyi és egyéni
jelentések alapját.
A honlap elérhetősége:
-www.kir.hu
-OKM (Országos Kompetenciamérés)
-Tanulói jelentés
-mérési azonosító
-évfolyam megjelölése

Gyenes Mónika

Titkosírás magyar módra
Napjainkban számos laikus ember
érdeklődését fölkeltetette őseink írása, a
rovásírás. Legtöbben titkosírásként használják, vagy a népi-nemzeti hagyományőrzés keretében ápolják ezt a
kultúrtörténeti emléket.
Mint az írás neve jelzi, azt "rótták", főleg
fára (botra), esetleg kőre. Minden magyar
hangra van benne jel s csak egy jel van
minden magyar hangra. Az írás iránya
jobbról balra halad. Ez abból fakad, hogy a
botra írás során a botot bal kézzel fogták és
jobb kézzel haladtak balra. A használatára
utaló jelek a kőkortól megtalálhatóak.
Kutatók a Grotte Cosqer barlang 20-30 000
éves barlangfestményein vélik fölfedezni az
első ismert jelcsoportot. Ez az első
fölbukkanása a rovásnak. A Kárpátmedencében pedig a tordosi cserepekkel s a
tatárlakai koronggal jelent meg, 6-7000 éve.
Nemcsak igen régi, de könnyű is!
Megtanulásához csak egy ABC s másfél-két
óra szabadidő kell. A jelek szerint a magyar
rovásírás az utóbbi években újra
reneszánszát éli, és mind többen tanulják
meg. Így Besei Szimonetta és Besei Péter
is, akik a 10. Kárpát-medencei Rovásíróverseny elődöntőjén áprilisban az előkelő 4.
illetve 5. helyet érték el.

Gy. M.
Kristóf Gáborné
mérési és értékelési szakértő

2009. május
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Gondolatok a baranta harci stílusról
„Nem őseinket kell követni, hanem azt, amit
őseink követtek!”
Egyik kunszentmiklósi edzésünk végén egy
kisportolt, középiskolás korú fiatalember,
aki először jött barantázni, érdeklődött a
harci technikák iránt. Amikor a küzdelmi
elemekről, azok kialakításáról elmondtam a
fontosabb tudnivalókat, megkérdezte:
akkor ez egy összelopkodott valami?
Teljesen jogos kérdés! Ha valaki korábban
ismereteket szerzett más harcművészetekről, akkor kialakult benne egy kép,
hogyan is keletkezik, hogyan épül fel egy
karate-, kungfu-, vagy bármely más stílus.
Nem szeretnék itt részletesen egyikről sem
bővebben írni, nem is tisztem. Egy biztos:
általában elmondható, a baranta a legtöbb
ismert harcművészettől különbözik.
Az általam megismert analógiák alapján
kézenfekvő lett volna Vukics Ferenc
számára, hogy a felgyűjtött népi elemekből
zárt rendszert alakít ki. Majd elhiteti néhány
emberrel, hogy ez a kizárólagosan üdvözítő
magyar harcművészeti stílus, kismestereket
„nevel ki”, majd ezek elkezdenek az
országban oktatni. De nem ez történt. A
baranta-mozgalom ténylegesen magyar
módra, mellérendelő módon indult útjára.
Mindenki hozhat valamit, ami beépül, amit
a többiek tőle tanulhatnak el. A barantások
kört alkotnak, majd a figyelem időről időre
arra irányul a körben, aki többet tud. Mindez
szervesen következik a magyar észjárásból.

Mi magyarok, állítólag, ezer éven át védtük
Európát. Hatékonyak voltunk? Igen.
A magyar harci testkultúra jelentősen
visszaszorult a Habsburg időszakban. Más
se hiányzott volna a „sógoroknak”, hogy mi
a korábbi fölényes harci tudásunkat
alkalmazzuk, tovább fejlesszük. Ami ma
fellelhető, azt a gyakorlati régészet
eredményei, a néprajzi gyűjtések idején
rögzített harci botolók és eszközös táncok, a
magyar néptáncban megmutatkozó harcias
elemek és a még most is meglévő és
gyűjthető népi emlékezetben tárolt tudás
őrzik. Ezeket mindenképpen kötelességünk
megtanulni, fejleszteni, tovább gondolni,
alkalmazni. Ez a hagyatékunk. Viszont ha
egy barantás elmegy egy más harcművészet
vagy küzdősport edzéseire, onnan tanul,
megpróbálja és alkalmazza, akkor a magyar
észjárás szerint cselekszik. Hiszen: „Nem
őseinket kell követni, hanem azt, amit
őseink követtek”.
Táncolj magyarul, énekelj magyarul,
dolgozz magyarul, szeresd a tiéidet
magyarul, tanulj másoktól magyarul, élj
magyarul! A magyar nem hajolgat a másik
előtt, hanem megöleli. Ha megméri magát,
nem a másik ellen küzd, hanem érte. Hadd
legyen ő is jobb! Ha alulmarad, keresi a
győztes barátságát, hátha tanulhat tőle. Nem
a közösség kárára „valósítja meg önmagát”,
hanem a közösség által érvényesül. Vagyis
nem magának barantázik, hanem a
közösség javára. Ebben van a baranta
lényege, úgyis, mint küzdősport, úgyis,

mint életmód-közösség. Utóbbiról máskor,
bővebben, de Tamási Áron szavai ide
kívánkoznak: „Valóban olyan életforma ez,
ahol a közösség az első és legfőbb személy,
s lelkében változatlan, csupán az atyák és a
fiak cserélik egymást…”.
Végül egy újabb adalék a baranta harci
szellem lényegének megragadásához.
Megfigyeléseim szerint a szabad stílusú
küzdelmekben a felek „levetkőzik” a saját
stílusukat, és leegyszerű-södött mozdulatokkal igencsak hasonló módon igyekeznek legyűrni a másikat. Tehát mindenki
ugyanott köt ki, ugyanúgy a két kezét, két
lábát (és mindenki a maga lehetősége
szerint a fejét is) használja. A különbség az
oda vezető utak között van. És a fentiekből
talán látszik: van magyar út is.
Ajánlott irodalom:
Eiji Yoshikawa: Musashi IV. A legendás
szamuráj életregénye
Takáts Sándor: Bajvívó magyarok
Baranta hagyományos harcművészeti
edzés indul csütörtökönként a Petőfi
Sándor Általános Iskola tornatermében
18-20 óráig. Jelentkezni a
pocsbalazs@freemail.hu címen, vagy a
30/638-9973 telefonszámon lehet.
Molnár Pál

„Két marokra fogott akarat”
Eleink nagyon jól tudták, hogy milyen
fontos az az út, amelyen idáig jöttünk És azt
is, hogy a gombolyag, amiről minden
keresztútnál leeresztenek egy kis fonalat, az
nem csak útjelző, hanem köldökzsinór is
egyben. Azt a szellemi, kulturális
táplálékot, tudást, amit őseinktől kaptunk:
nem lehet semmivel sem pótolni. Ha ez a
fonal elszakad, akkor megszűnik az
összeköttetés, s az utánuk jövő nemzedékek
nem tudják, hogy honnan jöttek és, hogy
kik is ők valójában.
De vajon mi tudjuk e, hogy kik
vagyunk,
honnan jöttünk? És főként
azt,hogy merre is tartunk...?
Ezekre a kérdésekre ad választ a
baranta mozgalomból kinövő Magyarok
Szövetsége. Nem csak válaszokat kapunk
kérdéseinkre, de a dolgok mikéntjéhez is
kapunk útmutatást. Ha valaki most több
száz oldalon keresztül taglalt, sokadik
nemzetmentő-, és gazdaság- élénkítő
csomagot vár, annak most "csalódnia" kell.
A Magyarok Szövetsége egészen
egyszerűen "csak" újra fel akarja építeni
Magyarországot,úgy ahogyan azt déd-, és
üknagyapáink tennék: összefogással,
munkával, hittel, kitartással, becsülettel.
Mert nem milliárdos hitelekre és politikusokra van szüksége ennek az országnak,
hanem hiteles ( Ez nem szinonimája az
eladósodottnak!), tiszta emberekre.

“Minden nép annyit ér, amennyi értéket
saját magából ki tud termelni. S addig él,
amíg életét
a saját erejével tudja táplálni… Isten
segítségén és két marokra fogott
akaratunkon kívül más
erők nem állnak rendelkezésünkre. De ezzel
mindent megtehetünk, ha becsületes
összefogással munkába állunk”. (Márton
Áron)
A Magyarok Szövetsége nem párt, nem
egyesület, hanem civil mozgalom.
Alig fél éve létezik, de már több, mint ezer
településen van jelen és több tízezer ember
dolgozik
benne és érte, mindenféle
ellenszolgáltatás nélkül. Erre jó példa a
tavaly megrendezett Kurultaj is, amin közel
hetvenezer ember vett részt és érezte magát
egy nagy közösség, egy NEMZET tagjának.
(Anélkül, hogy a rendezvény az államtól
bármilyen anyagi, vagy média támogatást
kapott volna.)
A „Kurultaj” sikerén felbuzdulva döntöttek úgy a szervezők, hogy az
idén, már a Magyarok Szövetsége
rendezésében, kerül sor a „Magyarok
Országos Gyűlésére”, szintén Bösztörön
augusztus 21-23. között.
A helyi csoportok feladata az, hogy
megmutassák, bebizonyítsák a politikától
elfásult, kiábrándult embereknek, hogy a

megoldás kulcsa a kezükben van és
segítséget ne a politikától,ne a pártoktól
várjanak, hanem egymástól, mert csak így
segíthetünk hazánkon.
Félre kell tenni a személyes
ellentéteket. Nem szabad hagyni, hogy a
régi, jól bevált"osztd meg és uralkodj"
módszerét alkalmazzák.
Ehhez a nem kis feladathoz lesz
majd nagy segítség,
a csoportunk
szervezésében
megrendezésre kerülő "Hazatalálás" című
előadás sorozat is. Ennek keretében olyan
kiváló és nagy tudású előadók tartanak majd
előadásokat, mint:Géczy Gábor, Szántai
Lajos,
Vukics Ferenc, Pap Gábor és sokan mások.
Terveink közt szerepel még, a
hagyományőrzés és a biokultúra jegyében
megszervezésre kerülő „Magyarok
Vására” is, itt Szabadszálláson. Szeretnénk
a szabadszállási „Városi napokat”
gyermekeknek szóló programokkal
színesíteni a Tájházban.
Első lakossági fórumunkat 2009. május
14-én rendezzük, amelyről plakátjainkon, szórólapjainkon olvashatnak
részleteket.
Honlapunk:
www.szabadszallas-msz.gportal.hu
Pócs Balázs
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Horgászverseny a Nagytőzeg tavon
Április 19-én került megrendezésre a BácsKiskun megyei egyesületi vezetők
horgászversenye a helyi Nagytőzeg tavon. A
versenyen 25 megyei egyesület csapata
képviseltette magát és egy jó hangulatú,
eredményes versenyen vett részt. A jó
fogásra garanciát jelentett a versenyt
megelőző haltelepítés, a BÁCSHOSZ
jóvoltából több mint 5 mázsa horogérett
ponty került kihelyezésre a megmérettetés
előtt néhány nappal. Ezután a versenyig
horgászati tilalom volt érvényben.
Fél 7-kor volt a gyülekező a Róna
étteremben, ahol a megyei és helyi vezetők
köszöntője után egy kiadós hurka-kolbász
reggeli néhány pohárka pálinka kíséretében
megalapozta a jó hangulatot.
Nagy József úr, a BÁCSHOSZ elnöke
köszöntötte a megjelenteket, beszédében
méltatta a hasonló összejövetelekben rejlő
lehetőségeket az ismerkedésre, egymás
egyesületeinek és munkájának megismerésére. Ezután Várszegi József úr,
megyei versenyfelelős tartott tájékoztatót a
napirendről, szabályokról. Majd Tófalvi
József úr a Szabadszállási Sporthorgász
Egyesület elnöke mondott köszöntőt, és
bemutatta a verseny helyszínéül szolgáló
tavunkat, tájékoztatott a fogható halakról,
eredményes módszerekről.
Reggeli után megtörtént a sorsolás, majd a
kivonultunk a tóhoz és elfoglaltuk a

kisorsolt helyeket. A verseny váltóverseny
volt, minden csapat három csapattagból állt
és minden csapattag másfél órát horgászott.
Így mindenkinek lehetősége volt a
halfogásra és a köztes időben ismerkedésre,
beszélgetésre. Az időjárás is kegyes volt
hozzánk, egész nap szép idő volt, csak a szél
zavarta meg néha az úszós felszereléssel
horgászókat. Már az első percekben is
érkeztek hírek innen-onnan pontyfogásokról és a lendület kisebb-nagyobb
megszakításokkal ki is tartott a verseny
végéig. Minden csapatnak sikerült halat
fognia, kinek többet, kinek kevesebbet, de
senkinek sem maradt szárazon a haltartója.
A mi csapatunknak sajnos a kevesebb jutott,
egyetlen pontyot sikerült fognunk, Kristóf
Gáborné, Kati néni mentette meg a csapat
becsületét az utolsó versenyperceiben fogott
hallal. Ezután mozdulatlanok maradtak a
kapásjelzőink. Ezzel a fogott hallal a 17.
helyet sikerült kiharcolnunk a végén, de úgy
gondoltuk
mosolyogva magyarázva a
bizonyítványt - a szervező egyesületnek
mégiscsak illik hagynia szóhoz jutni a
vendégeket is. A lefújás után kezdődött a
mérlegelés, ahol összesítve jegyezték fel az
egyes csapatok által fogott zsákmányt. A
mérlegelés után minden hal visszakerült a
vízbe, nagy örömet okozva ezzel a már
gyülekező helyi sporiknak.
A program a Róna étteremben ért véget egy

A Birkás Pincészet országos sikere
A Birkás
Pincészet Szabadszálláson
1998 óta készít
minőségi borokat. 12 fajta
boruk jelenleg
is kapható és megtalálható nemcsak a
környék vendéglátóhelyein is.
A családi vállalkozás fenegyerekként
lázadozik és meg szeretné mutatni, mire
képes az Alföld. Úgy tűnik, ez most egy
országos megmérettetésen sikerült.
Idézet az Alföldi Naplóból:
„Idén három hazai bort tüntettek ki Quadrisdíjjal hazánk egyik legnagyobb és szakmai
körökben legismertebb megmérettetésén,
az Országos Syngenta Borversenyen.
Közöttük volt a szabadszállási Birkás
Pincészet egyik remek nedűje is. A 366 bor

ízletes marhapörkölt ebéddel, ahol, mint
reggel is, megtisztelt minket jelenlétével Dr.
Balázs Sándor polgármester úr is, aki az
eredményhirdetés előtt köszöntötte a
csapatokat, gratulált minden versenyzőnek
és méltatta a horgászat, mint sportág
szépségeit, értékeit. Majd átadta az általa
felajánlott díjat, a legnagyobb halat fogó
versenyzőnek.
Várszegi József úr kihirdette az eredményeket és Nagy József úrral együtt
gratuláltak mindenkinek, a helyezetteknek
pedig átadták az érmeket, kupákat. Az őszi
második fordulón való találkozásban bízva,
vendégeink, reményeink szerint mindennel
elégedetten hazautaztak.
Eredmények:
1.

helyezett: Bátya csapata, 17
kilogramm feletti fogással.
2. helyezett Kecel csapata, 12
kilogramm feletti fogással.
3. helyezett Kecskemét Hoho
csapata: 8 kilogramm feletti
fogással.

A helyi csapat tagjai: Kristóf Gáborné,
Kristóf Gábor, Cserjés Gábor
Cserjés Gábor

Székesfehérváron jártunk

és 152 borász részvétele mellett zajló
verseny díjátadó gálájának és az azt
megelőző szőlész-borász találkozónak
Siófok adott otthont a közelmúltban.”
Ha már bor, itt szeretném megemlíteni,
hogy Kecskemét Város és Környéke
Termelői Borversenyen 2009. 04. 03-án
Birkás Pincészet Cserszegi Fűszerese 2006,
valamint Eklézsia 2008-as bora aranyérmet,
Chardonnay 2008-as ezüstérmet, Arany
Sárfehér 2008-as évjárata bronzérmet nyert.
Ugyanakkor két szabadszállási termelő,
Páli Lukács és Gazdag György, a rangos
mezőnyben a bíráló bizottság elismerő
oklevelét kapták. 40 fő résztvevő közül ez
nagyon szép eredmény.
Szívből gratulálok borban az igazság!
Bányai János
képviselő

Ezúton szeretnénk…
…köszönetet mondani Kovács Mihály teherfuvarozónak, amiért a régi óvoda
homokozójából térítésmentesen kihordta a homokot, és segített az óvoda udvarának
esztétikusabbá tételében.
A munkálatokban Gyurkovics József szülő is segített.
Mindkettőjük önzetlenségét köszönjük!
A régi óvoda dolgozói

Április 24-26 között tartották a Muzsikáló
Egészségügyiek XVIII. Országos
összejövetelét. Erre a rangos eseményre
meghívást kapott a Vadrózsák citeraegyüttes is. Műsorunk igen igényes és
v á l t o z a t o s v o l t , k u n s á g i c s o k o r,
tunyogmatolcs-környéki népdalok,
bordalok szerepeltek reperto-árunkban. A
közönség vastapssal ismerte el a magas
színvonalon előadott népdalokat. Erre
egyre nagyobb az igény, mert a 25
műsorszámból egyedül mi képviseltük az
igazi „tiszta forrást”, a népzenét.
Egyre több helyre hívnak és várnak
bennünket. Legközelebb Kunpeszérre
megyünk, majd Nagyvenyimbe a Kiskun
Népdalkörrel, majd az országos minősítő
következik, ahol reményeink szerint ismét
legalább az ezüstminősítést megszerezzük.
A múlt havi újságban tévesen szerepelt az
idézet:
„A zene a lélek mosdóvize.” (Németh
László)
Kívánom, hogy minél többen és jó kedvvel
merítkezzünk benne!
dr. Mihályi Lászlóné
Muzsikáló Egészségügyiek tagja
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Versenyeredmények a Petőfi Sándor Általános Iskolában
2009. március és április

1.) Számolási verseny 1-4. évfolyam (helyi
forduló)
1. évfolyam
1. Barna Ida
1. a., Janovics Zsuzsanna
2. Mazuk Loretta 1. c., Bartalos Györgyi
3. Zsoldos Zsuzsanna 1. a., Janovics Zsuzsanna
Horváth Gergő 1. a., Janovics Zsuzsanna
Szabó Dominik 1. b., Szépné Horváth Katalin
Ányos Bence
1. c., Bartalos Györgyi
2. évfolyam
1. Csörgő Dávid
2. c.,
Emődi Imre
2. Petrás Szilárd
2. c.,
Emődi Imre
3. Ország András 2. d.,
Némethné Szekeres
Marianna
3. évfolyam
1. Tóth Mónika
3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
2. Besei Viktória
3. b., Fazekas Tiborné
3. Kárász Hanna
3. a., Horváthné Ónodi Enikő
Kovács Viktória 3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
Szekér Anna
3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
4. évfolyam
1. Dóczi András
4. b., Bartalné Fodor Klár
2. Kanizsai Ádám 4. a., Tóthné Fülöp Eszter
3. Somogyi Zsófi 4. b., Bartalné Fodor Klára
2.) Helyesírási verseny 1-4. évfolyam (iskolai
forduló)
2. évfolyam
1. Petrás Szilárd 2. c.,
Emődi Imre
2. Seres Dávid 2. d., Némethné Szekeres
Marianna
3. Aszódi Richárd 2. d.,Némethné Szekeres
Marianna
3. évfolyam
1. Kovács Viktória 3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
2. Szekér Anna
3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
3. Juhász Martin
3. a., Horváthné Ónodi Enikő
4. évfolyam
1. Dóczi András 4. b., Bartalné Fodor Klára
2. Kis Bence
4. b., Bartalné Fodor Klára
3. Szivel Márton 4. b., Bartalné Fodor Klára
2009. április 03-án az alsó tagozatosaink ismét
sikeresen szerepeltek az immáron XI. alkalommal
megrendezett körzeti helyesírási versenyen,
melyen 18 település legjobbjai mérték össze
tudásukat Jakabszálláson. A következő tanulók
kaptak elismerő oklevelet, illetve könyvjutalmat:
9. Kovács Viktória 3. c., Pócsainé Kassai Ágnes
3. Dóczi András
4. b., Bartalné Fodor Klára
Az összesített csapatversenyben iskolánk az
előkelő 4. helyezést érte el.
3.) Magyar nyelv és irodalom
A XI. „Itt születtem én ezen a tájon”
szavalóverseny megyei fordulóján, Kiskőrösön
Pataki Virág 8. b. osztályos tanuló első helyezést
ért el és ő nyerte a közönségdíjat is. Virág ezzel
bejutott a Siklóson rendezett országos döntőbe.
Az országos döntőn (2009. március 28-án)
Pataki Virág arany minősítést kapott.
Felkészítő tanára: Ballabásné Rádi Erika
4.) Idegen nyelv
Müller Dániel 7. b. osztályos tanuló 4. helyezést
ért el az Országos Pedagógiai Intézet által
szervezett német nyelvi tanulmányi verseny
megyei fordulóján.
Felkészítő tanára: Varga Eszter
5.)Testnevelés (1-8. évfolyamon)
Duna-Melléki Kistérségi Mezei Futóverseny
(Apostag, 2009. március 26.)
1. korcsoport
leány
A csapat 1. helyezést ért el.
Matkovics Vivien 1. c.,1. helyezés (egyéniben)

Varga Fanni
3. c.,2. helyezés (egyéniben)
Nagy Tünde
3. b., 3. helyezés (egyéniben)
Tóth Angéla
2. a., 7. helyezés (egyéniben)
Németh Zsuzsanna 2. a., 13. helyezés
(egyéniben)
Nagy Nóra
1. a., 14. helyezés
(egyéniben)
1. korcsoport
fiú
A csapat 3. helyezést ért el.
Fábián Márk
1. b., 6. helyezés (egyéniben)
Gurmai Levente
3. c., 7. helyezés (egyéniben)
Ajtai Richárd
1. b., 9. helyezés (egyéniben)
Szabó Dominik
1. b., 14. helyezés
(egyéniben)
Jankovics Attila
2. a., 16. helyezés
(egyéniben)
Pásztor Krisztián 2. a.,
Kozma Csaba
2. c.,
2. korcsoport
leány
A csapat 1. helyezést ért el.
Arany Réka 3. b.
1. helyezés (egyéniben)
Nosza Noémi
3. b., 3. helyezés (egyéniben)
Nosza Nikolett
3. b., 4. helyezés (egyéniben)
Szabó Ivett
4. a., 10. helyezés
(egyéniben)
Gáspár Alexandra 3. b., 13. helyezés
(egyéniben)
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat III. helyezést,
egyéniben Arany Réka VI. helyezést ért el.
2. korcsoport
fiú
A csapat 1. helyezést ért el.
Kanizsai Ádám
4. a., 1. helyezés (egyéniben)
Szekeres Máté
4. a., 2. helyezés (egyéniben)
Nagy László
4. c., 4. helyezés (egyéniben)
Köhler Márk
3. b., 5. helyezés (egyéniben)
Kovács János
5. a., 6. helyezés (egyéniben)
Boczka János
4. c., 7. helyezés (egyéniben)
Müller György
3. a.
Nagy Zoltán
5. a.
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat II. helyezett lett,
egyéniben Szekeres Máté VII., Nagy László VIII.
helyen ért célba.
III. korcsoport
leány
A csapat 1. helyezést ért el.
Parrag Dóra
7. a.
Arany Rita
6. a.
Varga Bettina
5. a.
Juhász Gitta
5. b.
Bajusz Petra
6. b.,1. helyezés (egyéniben)
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat III. helyezett lett,
egyéniben Bajusz Petra 3. helyezést ért el, így
továbbjutott Gödöllőre az országos versenyre.
III. korcsoport
fiú
A csapat 1. helyezést ért el.
Tóth Ákos
7. c.
Illés Tamás
6. b.
Nagy László
6. b., 3. helyezés (egyéniben)
Kanizsai Lajos Manó
6. a.
Bajusz Patrik
6. b., 1. helyezés (egyéniben)
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat VII. helyezett lett.
IV. korcsoport
leány
A csapat 2. helyezést ért el.
Csereklei Kitti
7. a.
Horváth Mariann 8. a.
Benics Ildikó
8. b.
Pintér Anett
8. b.
Hornyák Anita
7. a., 3. helyezés (egyéniben)
Riklik Laura
7. c.

Perity Erika
7. c.
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat VI. helyezett lett,
egyéniben Hornyák Anita 5. helyezést ért el.
IV. korcsoport
fiú
A csapat 1. helyezést ért el.
Juhász Milán
8. b., 3. helyezés egyéniben
Halász László
8. a.
Antal Róbert
8. d., 2. helyezés egyéniben
Hegedűs Edvin
7. c.
Somogyi Imre
7. c.
Radics Zoltán
7. a.
Kecskeméten a Megyei Mezei Bajnokságon
(2009. március 31.) a csapat VI. helyezett lett.
Felkészítő tanárok: Kertész F. Sándorné,
Rimbás Annamária, Rimbás Levente, Varga
István
6.) Bírkózás
Diákolimpia Országos Döntő Végeredménye
2009. március 27-28., Dabas, Leány
Aszódi Nóra
6. b.
2. helyezés
Szabó Enikő
8. a.
3. helyezés
2009. április 03-04., Kaposvár Fiú
Szabó Sándor
6. b.
3. helyezés
Rafael József
5. a.
5. helyezés
Felkészítő: Aszódi Imre birkózóedző
7.) Testnevelés és ének-zene

Bajusz Petra 6. b. osztályos tanuló
versenyeredményei:
2009. április 16-án
a Gödöllőn megrendezett
Országos Futóverseny döntőjében
254 induló közül 18. helyezettként
ért célba, nagy sikerrel.
Felkészítő tanára: Kertész F. Sándorné
2009. április 7-én Lakitelek
volt helyszíne a
Kölcsey Ferenc Országos Népdaléneklési
Versenynek, ahol az 5-6. korcsoportban
2. helyezést ért el.
Felkészítő tanára: Törökné Novadovszky Nelli
Gratulálunk az elért eredményekhez és
további jó munkát, sikeres szereplést
kívánunk.
Igazgatóság
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RÓNA VENDÉ GLŐ É TRENDJE
M Á JU S
Eb é d
11

H é tf ő

12

Kedd

13

S ze rd a

14

C sü tö rt ök

15

P é n te k

16

S zo m b a t

17

V a sá rn a p

18

H é tf ő

19

Kedd

20

S ze rd a

21

C sü tö rt ök

22

P é n te k

23

S zo m b a t

24

V a sá rn a p

25

H é tf ő

26

Kedd

27

S ze rd a

28

C sü tö rt ök

29

P é n te k

30

S zo m b a t

31

V a sá rn a p

01

H é tf ő

02

Kedd

03

S ze rd a

04

C sü tö rt ök

05

P é n te k

S e rté sra g u le ve s
D ió st é szta , g yü m ö lcs
Zö ld bo rs ó leve s
S ü lt cs irk e , t ö rt. bu rg . , sa v.
Zö ld sé gle ve s
P a ra dics om o s h ú sg o m b ó c
L eb b e n cs le ve s
N at ú rsze le t , p. rizs , m a jo né ze s ku ko rica
R án t ot t le ve s
L ec só s cs ir ke m á j, rizs , alm ás lep é n y
C so nt leve s
Fa sí ro zot t, t ök fő ze lék
G yü m ö lcsle ve s
R án t ot t sze le t , b u rg .p ü ré , sa v.
K o rh elyg u lyá s
S a jto sté szt a
B ro kk oli le ve s
R án t ot t csirke , m ex ik ói zö ld .rizs
C so nt leve s
S e rté ss ült, zö ldb o rs ó fő ze lék
H ús le ve s
V a d as m á rtá s p á ro lt hú s, s pa g e tt i
P a ra dics om le ve s
S o p ron i s er té sb o rd a, b u rg o n ya
Zö ld ba b le ve s
P a p rik á s b u rg ., ko lb á sz, s a v.
D ar ag a lu ska le ve s
Te m e svá ri p u .to k án y, té szt a
M a rh a gu lyás le ves
G rí ze sté szt a , le kvá r, a lm a
Ta rh o n yale ve s
Fa sí ro zot t, b u rg o nya f őze lé k
Zö ld sé gle ve s
R án t ot t to n h al, rizs, m a jo n éze s z.b o rsó
H ús le ve s
P á ro lt h ús , g yü m ö lcsf ő zelé k
K a rfio l lev es
S e rté ss ze le t B u da p e st m ó d ra , rizs
S p á rga k ré m le ve s
H ús os té szt a sa jtta l
H ús le ve s
P á ro lt h ús , p a ra d icso m m á rt ás
K a rfio l lev es
P á rizs i sze le t , t ö rtb u rg ., sa v.
K e lb im b ó le ve s
C sirke p ör kö lt, té szt a
To já sle ves
R izse sh ú s, b e fő t t
Zö ld sé gle ve s
Fa sí ro zot t, zö ldb o rsó fő ze lé k
C so nt leve s
B a ko n yi sze le t, t és zta
(A vá ltoz tatá s j ogá t fenn tartju k! )

S za b a ds zá llás , 20 0 9 .0 4 .2 0
S o m og yi Jó zse f
G A M E S Z- veze t ő

Lúdláb meggyel
Hozzávalók:
7 tojás,
7 evőkanál cukor,
6 evőkanál liszt,
2 evőkanál kakaó,
1 tasak sütőpor,
1 tasak vaníliás cukor

a krémhez:
5 tojás,
30 dkg porcukor,
20 dkg reszelt étcsokoládé (vagy 2
evőkanál kakaó),
25 dkg margarin,
50 dkg meggy

Elkészítés: A hozzávalókból piskótalapot készítünk. Mikor
kihűlt, hosszában kettévágjuk. (Tepsi mérettől függően. Én 29
x 37 cm-es tepsiben sütöttem, ezért nem vágtam ketté!)
Sütés: előmelegített sütőben 200 fokon kb. 25 - 30 percig.
(Légkeveréssel 180 fokon 20 perc.)
Gőz fölött a tojásokat a cukorral sűrűre főzzük, mikor a krém
kihűlt, hozzáadjuk a reszelt csokoládét (én 2 evőkanál
Holland kakaóport tettem bele) és a margarint. A piskótalapra
rákenjük a krém felét, rárakjuk a kimagozott meggyszemeket,
majd a meggyszemekre rákenjük a megmaradt krémet. Csoki
mázzal vonjuk be.
Máz: 10 dkg margarint felolvasztani, a tűzről levéve 3
evőkanál kakaóval elkeverni, 2 kávéskanál porcukrot, 1 kanál
olajat belekeverünk! (A krém tetejére kell tenni!).
Gy.M.

Tisztelt kedvezményes gyermekétkeztetést
igénybevevő szülők!
A kedvezményes gyermekétkeztetést az 1997. évi XXXI.
törvény 148. §-ban meghatározottak alapján, a családtámogatási
iroda igazolása, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
jogosító határozat, 3 vagy több gyermekes család esetében pedig
a gondviselő nyilatkozata és iskolalátogatási igazolás alapján
vehető igénybe. A fenti kedvezményre jogosító iratok hiányában
(mivel ez az elszámolás alapja) 2009. június 1-jétől nem
biztosítunk étkeztetést a gyermekük számára. Az igazolásokat a
Róna Konyhára kérjük leadni.
Dömötör Istvánné
élelmezésvezető
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SZIVÁRVÁNY

AZ

AULÁBAN

(A költészet napja a Petőfi Sándor Általános Iskolában)
Ha valaki mostanában betér a - sokak
szerint a legnagyobb magyar költőnek
tartott - Petőfi Sándorról elnevezett
iskolába, szemmel látható, kézzel fogható,
ésszel érthető, lélekkel érezhető jelét
tapasztalhatja a csenevész utókor egyik
kísérletének: emlékezzünk a 160 éve
meghalt kamasz-zsenire, a költészet
szentegyházának mezítlábas apostolára, a
mi Petőfinkre!
Miénkké persze nem parancsszóra,
előírásra, reklámhadjáratra válik egy költő.
Ha a kétely, az igazságkeresés, a
szabadságvágy, a szerelem, vagy az emberi
létezés bugyrainak egyéb ősmintája éppen
nem Petőfi verssé kíván alakulni az
Emberben, hanem szappanoperává, celebmonológgá, vagy primitív You Tubemalackodássá, fényévnyi távolságra
kerülhet tőlünk a Lázadó Fiú, csakúgy a
Kozmosz Énekese, akiknek emléknapjain
közönyös kötelességgel visszük süket
koszorúinkat a Kossuth utcai mellszobrok
tövébe.
Hagyománnyá érlelte az idő a kezdeti
felismerést: ne csináljunk költészet napi
versenyt, ne szédüljön meg senki önnön
kérész életű sikerétől, s ne bántódjon meg
senki alulmaradásán. Legyen egy önként
vállalt játékdélutánon egy közös tét: a
megbillent világrend helyreállítása. Már
több mint tíz éve ez a dramaturgiai közös
nevezője a „LITERA-TÚRA” című
irodalmi-dramatikus vándorlásnak.

A halhatatlan költő halhatatlan műve, a
János vitéz, volt a játék alapja. A történet
végi helyzetet szerettük volna megidézni,
ráigézni a mai állapotokra a szivárvány égi
erejét magunk fölé varázsolni
földi
erőtlenségeink ellen, s a színes, mosolygós
aulával kicsit fityiszt mutatni a válság
energiavámpírjainak. A böjti szelek által
szertefútt szivárványszíneket kellett egy
hétpróbás barangolás során megtalálni a
város különböző emlékhelyein, a János
vitéz adott cselekménypontjaihoz kötődő
játékos feladatok megoldása során. A
Tündérfogadóvá lett Róna étteremben közel
300 gyerek és egy tanári csoport
majszolgatta a hamuba sült pogácsát (
köszönet Szívós Lászlónak és Somogyi
Józsefnek, valamint munkatársaiknak a

támogatásért !) a 13
szivárványszínű virágcsokor körül, a „megcselekedtük!” jóleső fáradtságával.
Április 7-e óta (az
iskolai évzáróig)
„TÜNDÉRORSZÁG”ba érkezik mindenki, ha
az aula felől lép be az
általános iskolába.
Mosolygó „TÜNDÉRFIAK” és „TÜNDÉRLEÁNYOK” tekintetének kereszttüzén,
tündérlány hajából
eredő szivárványív alatt kell áthaladnia, ha
beljebb akar jutni. E mágikus kapu persze
önmagában még semmire sem elég! Az
áthaladón múlik minden. Akar-e hordozni
valamit e titokzatos égi rendből, akar-e
hordozni magában verseket, verssorokat
Petőfi Sándortól, József Attilától, Radnóti
Miklóstól - hogy aztán azok is elhordozzák,
ha testet lelket rogyasztó válság idején
kicsit erőtlenné válik.
„ A boldogság aktív állapot ez az egy
titka van.” ( Szilágyi Domokos )
Török László
munkaközösség-vezető

Anya, édesanya...
A magyar értelmező kéziszótár szerint: nő,
akinek gyermeke van. Azonban mennyivel
több és bonyolultabb hivatás anyának lenni
annál, minthogy csupán egy nyelvtani
meghatározás legyen. Egy szó a szótárban.
Az ősi magyar hitvilágban megjelenik a
nagy tiszteletnek örvendő istenanya, akinek
neve Boldogasszony, vagy Boldoganya.
"Szent István azért tudta az országát Szűz
Máriának felajánlani és ezt a felajánlást a
magyarokkal elfogadtatni, mert a
hitvilágunkban szereplő Boldogasszony Babba - fogalma közel állt a katolikus Szűz
Mária fogalmához. Mindkettőnél nem
egyszerűen asszonyról van szó, hanem egy
életet adó személyről." ( Dr. Kiszely István:
Az ősmagyarok hitvilága)
Őseink hitvilágában tisztelet övezte az
életet adó asszonyt. Mi a helyzet
napjainkban? Mi lett az édesanyákból?
Tisztelnek-e bennünket? Kimondjuk-e ezt a
gyönyörű szót - édesanya - a mai
Magyarországon?
Mi volna a dolga az édesanyáknak?
Gyermeket szülni! Megtanítani gyermekét a
szép magyar szóra, a szép magyar dalra!
Nevelni, felnevelni! Családot egyben
tartani! Hitet, reménységet, jövőt adni!

Mi történt az édesanyákkal? Egy bizonyos
történelmi időszakban kényszerültek arra,
hogy munkát vállaljanak az anyai hivatás
mellett, s azon felül. Ami nem gond akkor,
ha valaki karriert akar csinálni, mert olyan
háttérrel rendelkezik, hogy ezt megteheti.
Ami akkor sem gond, ha nem a megélhetés
napi robotjában kénytelen munkát vállalni.
Mert megbecsülik anyagilag, vagy a
megszerzett tudásáért. Ami akkor válik
gonddá, amikor egy család női tagja is
munkát kell, hogy vállaljon azért, hogy
teljen kenyérre, ruhára. Mert már nem elég
egy "kenyérkereső" a családban. Aztán
következik a még nagyobb gond, amikor az
anya nem talál munkát, vagy
munkanélkülivé válik. Ami manapság
könnyen megesik.
Hisz egy női munkavállaló legtöbbször
azért kerül hátrányba, mert "nő, akinek
gyermeke van". Mert édesanyaként a
gyermeke mellett lenne a helye legalább az
iskolapadba kerülésig, s akkor is, ha a
gyermeke beteg. Mert édesanya, s mert
legfőbb hivatása az anyaság!
Miféle ellentmondásos helyzetbe
kényszerültünk édesanyaként? Hogyan
tudjuk teljesíteni alapvető feladatunkat

családon belül? A válasz számunkra
világos: legtöbbször erőn felül! Felborult az
alapvető értékrend, a felénk való elvárások
megmaradtak, szinte tudathasadásos
állapotban teljesítünk! Egyszerre legyünk
édesanyák, kenyérkeresők?
Mi lett az eredmény? Felnövekvő
gyermekeinken jól látható az az idő, amit
nem tudunk rájuk, s nekik szánni.
Jutott-e időnk megtanítani a szép magyar
szót, a szép magyar dalt? Tudunk-e
nyugalmat, bensőséges légkört, meleg
családi hangulatot varázsolni idegesen,
fáradtan? Tudunk-e otthon maradni velük
az iskolapadig legalább?
Az út a tisztelet övezte "életet adó
asszonytól" idáig vezetett! A család, mint a
nemzet legkisebb egysége, alapjaiban
rendült meg egy viszonylag rövid
történelmi időszak alatt. A felnövekvő
generációk, s egy egész ország sínyli meg
ezt a rombolást! Talán időszerű a kérdés: ezt
akartuk, ezt akarjuk?
Mi lesz a
gyermekeinkkel, mi lesz a jövőnkkel?
Lejegyezte: Kisné Vidéki Eszter
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Szabadszálláson, Bercsényi út 7/2
családi ház eladó
2 szoba, konyha, ebédlő
(komfort nélküli)
Mezőgazdasági épületek
2
1734 m telek
Érd.: 06-20-576-58-42
06-76-350-221

2009. május
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Takarítsa meg 1 év alatt
1 havi gázszámláját!
Időpontegyeztetés:
06-20-478-882

Zenei szolgáltatás:
Ballagásra, esküvőkre.
Sátorkölcsönzés!
Érd. : 06-20-501-27-033
SZÉPSÉGVARÁZS
AJÁNLATA
Kozmetika: 06-30-900-1146
Rádiófrekvenciás kezelés
Fogyasztás (alkalmanként 2-3 cm)
Feszesítés
Gyermek arcfestés
Fodrászat: 06-30-680-0556
Melegollós hajvágás
„Még szebb, még fényesebb,
még egészségesebb haj”
Jaguár TC-vel

EGÉSZSÉGTÁR „02”
TAVASZI AKCIÓ
Mindent olcsóbban!

10-20-30-40%
Árengedmény egyes termékekre
Ágy, ágybetétek, matracok,
gyapjúgarnitúrák,ágyneműgarnitúrák,
törölközők, fürdőköntösök,
fürdőszoba szőnyegek,
függönyök,
karnisok.

Vegyen többet olcsóbban!
Várjuk kedves vásárlóinkat
május 1-től május 30-ig
Szabadszállás, Honvéd út 6.

KERESSÜK!!!
2009.04.13-án éjszaka egy
szabadszállási tanyáról eltűnt a
képen látható nagytestű,
németjuhász keverék kan kutya.
Kérjük, hogy aki látta vagy
bármiféle információt tud adni
hollétével kapcsolatban,
hívjon az alábbi telefonszámon.

Tel.: 06-30/530-9011

Kőműves és burkoló
munkát vállalok!

Masszázs: 06-30-684-0069
Karcsúsító, narancsbőr elleni masszázs
Frissítő, közérzetjavító masszázs
Talp masszázs

Szabó Imre
kőművesmester

Mindenkit szeretettel várunk!
Szabadszállás, Honvéd út 20/a
Marietta

06 -30/866-72-59

Eszter
Marika
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Akció!
Homlokzat hőszigetelő rendszer
5cm 1850Ft/ m2
Bármilyen színben, 10 év színgarancia
Érd. : 06-76-360-103
Fűnyírást, kaszálást,
Parlagfű, Susnyó
írtást vállalok
06-302-396-149

Talajmarózást
vállalok!
06-70-321-11-17

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak akik
édesanyámat, nagymamámat,
Gubacsi Kálmánnét utolsó
útjára elkísérték, sírjára
koszorút és virágot helyeztek.
A gyászoló család

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: május 28.

Alapító: Szabadszállás Város Önkormányzata
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