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Jászkun huszárok kegyeleti emlékhelyének avatása
A Nagykunsági Szellemi Műhely, a Honvédelmi
Minisztérium és a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum a jeltelen sírban nyugvó és hazatért
jászkun huszároknak kegyeleti emlékhelyet
állíttatott a 13. Jászkun huszárezred
megalakulásának 150. évfordulója alkalmából,
melyet 2009. október 17-én ünnepélyes keretek
közt avattak fel a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum udvarán.
A hideg, fogvacogtató idő ellenére több száz
érdeklődő kísérte figyelemmel az eseményeket.
A rendezvényen részt vett dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter, és dr. Holló József
nyugállományú altábornagy, a múzeum
főigazgatója is.
Elfogadták a szervezők meghívását Jászberény,
Kiskunlacháza, Kisújszállás, Szabadszállás,
Lajosmizse, Karcag, Kunmadaras, Kenderes és
Kuncsorba települések polgármesterei, illetve
képviseltette magát a rendezvényen a Jászsági
Önkormányzatok Szövetsége, a Jászok
Egyesülete, valamint a Nagykunsági Szellemi
Műhely is.
Az ünnepség 10 órakor kezdődött a bandériumok
és az újkori kapitányok tiszteletadásával.
A rendezvény elején kilencszer kondult meg a
lélekharang, majd a magyar és a jász-kun
zászlóvivők, a jász-kun kapitányok, illetve a
nádor honvéd díszőrség tagjai a jászkun induló
hangjaira foglalták el helyüket a leleplezés előtt

álló emlékmű közelében. A Himnuszt egy kun
verbunk követte, melyet a túrkevei Egres Kis
Lajos néptánccsoport adott elő a Pipás zenekar
kíséretében. Őket Balogh Márton előadóművész

Szent Mihály lován
A magyar hitvilágban a halottat „Szent Mihály
lován” viszik utolsó útjára a temetőbe. A hit
szerint a túlvilágra költözők lelkét is Mihály
kíséri. Szent Mihály főangyal, arkangyal, a
mennyei seregek fejedelme. A magyar Szent
Koronán Jézus mellett őrködik Gábriel
arkangyallal.
Szent Mihály napja (szeptember 29.) után
következik az az ünnepkör, amely szerint
halottainkra emlékezünk: november1-jén
„Mindenszentek napján”, november 2-án
„Halottak Napján”.
Mert mindenkinek fontos az emlékezés. A gyász
nehéz munka annak, aki „itt maradt”. Sokszor
visz az út a temetőbe, ahol élet és halál
határmezsgyéjén élők és holtak találkozhatnak:
immár csak lélekben. A sír előtt megállva
megidézzük halottaink emlékét, gondolunk
rájuk, imádkozunk értük. Sírunk, mert minden
elvesztés fájdalmas, néha elviselhetetlenül az. A
halál, pedig visszavonhatatlan és végleges. És

Kosztolányi Dezső: Halottak
(részlet)
Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vízekbe néma, lassú
hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.

sokszor nem is értjük, hogy miért pont a mi
szüleink, testvérünk, gyermekünk, rokonunk
hagy itt bennünket? Sok a kérdés, a válasz
azonban csak évek múlva születik meg
bennünk. Addig is emlékezünk. Egyre többször
állunk meg a sír előtt sírás nélkül.
Mindennapjainkba ivódik halottaink hiánya,
megszokjuk ezt az érzést. Aztán vannak
pillanatok, amikor iszonyú erővel tör ránk
elvesztett szerettünk emléke, de végül marad a
lelkünkben egy zug, ahol ő van csak, s ez a hely
csak az övé. Ez az élet rendje, mondjuk sokszor
önmagunknak is.
Mindenszentekkor, Halottak Napján már hideg
van. De az amúgy csendes temetőkben, a rideg
kövek közé beköltözik az élet. Mécsesek
világítanak, friss virágok pompáznak és sokan
állnak a sírok körül. A gyertyák fénye, a
sokszínű virágcsokrok üzenik, hogy szeretjük
halottainkat a síron túl is.
Vidéki Eszter

November
Őszutó, Szent András hava
14
Telehold 2-án 20
56
Utolsó negyed 9-én 16
14
Újhold 16-án 20
39
Első negyed 24-én 22
Október 24-től november 22-ig tart a Skorpió
csillagjegy.
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)

követte katonadalok előadásával.
A kulturális műsor után dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter beszédében a velünk élő
történelemről szólt, majd Ari Katalin tanárnő
Szemere Bertalan: A huszár című írását mondta
el. Ezt követően Kovács József a jászkun
huszárok kései leszármazottai nevében szólt az
ünneplőkhöz.
Az ő beszéde után az emlékművet dr. Szekeres
Imre, dr. Holló József nyugállományú
altábornagy és Kovács József leplezte le, majd a
HM Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns és
katolikus szolgálatai ágainak képviselői
megáldották és megszentelték a szobrot. A
Kiskun Önkormányzatok Szövetségének
nevében dr. Balázs Sándor a KÖSZ alelnöke,
Szabadszállás polgármestere és dr. Répás József,
Kiskunlacháza polgármestere, Sólyom János
Lajosmizse képviselője koszorúzta meg az
emlékhelyet. Ez után a hozzátartozók helyezték
el virágaikat. Szabadszállásról id. Sövény
Sándor és családja, akiknek több ősük is jászkun
huszár volt.
A rendezvény a Szózat és a Magyar Takarodó
hangjaival ért véget.
Az emlékhely avatásán városunkból részt vett
Cserjés Sándor és Bányai János képviselő és
jómagam.
Gyenes Mónika
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Szabadszállás Város Képviselő-testülete 2009. szeptember 16-ai ülésének határozatai
SZITEPKft. ügyvezetőjének tájékoztatója
Szabadszállás Város Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Benkő Attilának, a SZITEP Kft.
ügyvezetőjének tájékoztatóját, hogy a SZITEP
Kft. és az önkormányzat közötti közműelszámolásra szeptember hónapban kerül sor,
valamint azt, hogy a SZITEP Kft. a Dougles
Timber Product Kft-vel, valamint a Sportkastély
Kft-vel bérleti szerződést köt az általuk használat
ingatlanokra, amennyiben a bérleti díj
tartozásukat az önkormányzat fele kiegyenlítik.A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt a döntést képviselje a SZITEP
Kft. taggyűlésén is.
SZITEP Kft. ügyvezetői tájékoztatójának
tudomásulvétele
Szabadszállás Város Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Benkő Attilának, a SZITEP Kft.
ügyvezetőjének tájékoztatóját a volt laktanyai
ingatlanok gázellátásra vonatkozóan, valamint a
Képző Központban befejezett első biztonsági őr
tanfolyamról és az akkreditáció tárgyi
feltételrendszeréről.
SZITEP Kft. pályázati részvételének
támogatása, konzorciumi tagság
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy támogatja a SZITEP Kft-t és
partnervállalatait az „Üzleti infrastruktúra és
befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok,
iparterületek és inkubátorházak támogatása” és
az „Ipartelepítés” című pályázaton történő
részvételben. A képviselő-testület úgy dönt, hogy
az Önkormányzat a DAOP 1.1.1 D jelű
Ipartelepítés című pályázat konzorciumában, a
tulajdonában álló területekkel tagként rész kíván
venni.
Honvéd út 20. szám alatt lévő CKÖ iroda
visszaadása Szabadszállás Város Képviselőtestülete tudomásul veszi Bitó Lajosnak a Cigány
Kisebbsági Önkormányzat elnökének nyilatkozatát, mely szerint az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadszállás, Honvéd út 20. szám
alatti ingatlant a CKÖ visszaadja, azt tovább
irodának nem kívánja használni. Bitó Lajos
elnök tudomásul veszi, hogy a kulcsokat leadják
és az irodahelyiséget leltár szerint adják vissza. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal a 2009. január 9-én aláírt
Együttműködési megállapodást ennek megfelelő

módosítását írja alá.
Telekalakítás a városháza előtti területen
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a „Városi örökség megőrzése és
korszerűsítése” című DAOP-5.1.2./B. számú
pályázat benyújtása kapcsán hozzájárul ahhoz,
hogy a Polgármesteri Hivatal előtti területnek a
32-es helyrajzi számhoz történő csatolásához
szükséges változási vázrajz elkészüljön és a
telekalakítási engedélyezési eljárás elinduljon.
Ennek költségeit a képviselő-testület a
költségvetési tartalék terhére biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az MMV Zrt-vel a tulajdonosi jogok
átvételére vonatkozó szándéknyilatkozat
aláírására.
Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzése
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja dr. Kusztos Mónika jegyző
tájékoztatóját az Állami Számvevőszék átfogó
ellenőrzésével kapcsolatban.
A képviselő-testület elfogadja az Állami
Számvevőszék V-3001-4/2/01/2009. számú
Szabadszállás Város Önkormányzata gazdálkodási rendszere 2009. évi ellenőrzésének
számvevői jelentéséhez készült intézkedési
tervet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az Intézkedési terv
aláírására.
MÁK helyszíni ellenőrzése a 2008. évi
normatívákról
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy elfogadja dr. Kusztos Mónika jegyző
előterjesztését a Magyar Államkincstár által a
2008. évi normatívákról készült helyszíni
ellenőrzés tapasztalatairól.
Református Egyházközség kérelme a
templom felújításának megsegítésére
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a pénzügyi és igazgatási bizottság
javaslatára a jövő évi költségvetés
előkészítésekor törekedni fog arra, hogy a
Református templom felújítása 2010-ben
támogatható legyen.
A képviselő-testület tudomásul veszi a
polgármester felajánlását a polgármesteri keret
terhére.

Alpolgármester és képviselők tiszteletdíj
felajánlása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy tudomásul veszi a képviselői
felajánlásokat.
Boczka János alpolgármester egy havi
tiszteletdíjával a Református Egyházközséget,
és egy havi tiszteletdíjával a Szabadszállási
Gazdakört kívánja támogatni.
Bak Nándor képviselő 200.000 Ft-tal
támogatja a Református Egyházközséget.
Gáspár Ferenc képviselő 300.000 Ft-tal
támogatja a Református Egyházközséget,
448.560 Ft-tal a BÖBE Egyesület által az
önkormányzat részére nyújtott támogatás
kiegyenlítéséhez járul hozzá és 50.000 Ft Báldi
Tamás világbajnokságra történő kiutazásához.
D r. B a l á z s S á n d o r p o l g á r m e s t e r a
polgármesteri keretből 100.000 Ft-tal
támogatja a Református Egyházközséget.
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítésére engedélyokirat elfogadása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Alapszolgáltatási Központ
akadálymentesítésére vonatkozó, a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges
engedélyokiratot elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az engedélyokirat aláírására.
Testvérvárosi találkozások támogatására
pályázat beadása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy az Oktatási- Audo-vízuális és
Kulturális Ügynökség (EACEA) felhívására
támogatja pályázat benyújtását a testvérvárosi
találkozások támogatására. Az igényelt
támogatás összege 10.351,37 €, önrész
biztosítása nem szükséges.
Belterületi utak felújítására kiírt pályázat
lehetőség
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a belterületi utak fejlesztésére kiírt
pályázaton nem vesz részt, tekintve, hogy a
szennyvízcsatorna hálózat kialakítása miatt a
fenntartási kötelezettséget nem tudja biztosítani.
Önkormányzat

Nemzeti ünnepünk 1956
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. és a
Magyar Köztársaság kikiáltásának 20.
évfordulója alkalmából városunk ünnepséget
rendezett a József Attila Közösségi Házban. A
rendezvény Böcskei Imre fafaragó művész
kiállításának megnyitójával kezdődött. Majd ezt
követően dr. Balázs Sándor polgármester ünnepi
beszédet mondott és kitüntetéseket adott át a
polgárőrök közül Kocsis Jánosnak (BÖBE
tagja), Balogh Dávid (Szabadszállási
Bűnmegelőzési Egyesület tagja) valamint KisTóth Ferenc művésztanárnak a Kunok I.
Világtalálkozója alkalmából Szabadszállás
városnak adományozott és a Polgármesteri
Hivatal emeletén elhelyezésre kerülő, Kun
László királyunkat megidéző festményéért.
Szabadszállás Város Képviselő-testülete

Gémes Adrienne részére Szabadszállás Város
Kulturájáért kitüntető címet adományozta.

Dr. Mihályi László részére Szabadszállás
Város Díszpolgára,
Tóth János részére Szabadszállás Városért,
Dr. Réthy Aladár részére Szabadszállás Város
Egészségügyért,

A műsor folytatásában a Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjainak, a Lajtorja csoportnak az
ünnepi műsora következett Török László tanár
úr rendezésében.
A diákok műsora után a városháza falán lévő
1956-os áldozatok emléktáblájánál a megemlékezés koszorúinak elhelyezésére került sor.
2009. október 21-én a Bács Kiskun Megyei
Rendőrfőkapitányságon a központi ünnepségen
dr. Balázs Sándor polgármester kitüntetést adott
át Reidl János főtőrzsörmesternek eredményes
munkájáért.
Gyenes Mónika
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szabadszállási Ünneplő Közösség!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket ma,
október huszonharmadikán, az 1956-os
forradalom és szabadságharc kitörésének
ötvenharmadik és a Magyar Köztársaság
kikiáltásának huszadik évfordulóján,
nemzeti ünnepünkön. Ötvenhárom
esztendő az emberiség történelmének
milliókkal leírható életkorából egy
pillantásnál is rövidebb idő. A Magyar Nép
Kárpát-medencébe történő visszatérésétől
eltelt történelmének is csak töredéke. Egy
ember életének viszont már jelentős
időtartama. A forradalmárok közül
néhányan még közöttünk élnek. Becsüljük
meg Őket!
A forradalom tizenhárom napja az l956.
október 23-ai tüntetések kezdetétől, a
szovjet hadsereg Forgószél fedőnevű
hadműveletéig tartott. Ez a tizenhárom
nap elegendő volt egy történelmet
befolyásoló forradalomhoz. Az Ötvenhatos
Hősök önfeláldozó harca kitörölhetetlen
nyomot hagyott Európa szívében, és mély
tiszteletet vívott ki a Világban. Az l956-os
magyar forradalom és szabadságharc
nélkül nem írható le Közép-Európa, egész
Európa, de talán a Világ XX. és XXI.
századi történelme sem. Azért nem, mert a
forradalom, és az ezt követő szabadságharc
éles rést ütött az akkor megdönthetetlennek, legalábbis az akkor élő nemzedék
életében megingathatatlannak hitt szovjet
rendszer talapzatán.
Az október 23-án utcára vonuló tömeg nem
akart harcokat. Mindössze jelezni akarták
a hatalmat bitorlóknak, hogy elegük volt a
kommunista diktatúrából. Tudatni
akarták, hogy szeretik a Hazájukat, és nem
kívánják továbbra eltűrni a magyar
emberek Recskre, vagy Gulágra hurcolását, a padlások felsöprését, a Rákosi és
ávósai által megtestesített rém- és
gaztetteket. Nem kívántak mást, csak
szabadon és emberhez méltón élni. A
körülmények alakította sors úgy hozta,
hogy a békésnek induló tüntetésből és
felvonulásból utcai harc, a harcból
forradalom, a forradalomból szabadságharc, a
szabadságharcból
véres

megtorlás lett. Hiába harcoltak a hősök,
hiába adták oda sokan a legtöbbet amit
ember egy ügyért adhat - az életüket vagy
szabadságukat - , hiába győzték le sokszor
a legyőzhetetlennek hitt szovjet katonákat,
a túlerővel nem bírhattak. És mit csinált a
világ az idő alatt, amikor a népek
Krisztusa - Magyarország - az életéért
küzdött? A világ hallgatott, nem segített. A
távolból csendesen és nagy tisztelettel, de
mozdulatlanul figyelt.
Húsz évvel később, Albert Camus (19131960) Nobel díjas francia író a
következőképpen nyilatkozott az 1956-os
magyar forradalomról és szabadságharcról: “... A legázolt, bilincsbe vert
Magyarország többet tett a szabadságért
és igazságért, mint bármelyik nép a
világon az elmúlt húsz esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömő, szemét eltakaró
nyugati társadalom, sok magyar vérnek
kellett elhullania. ...”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Túl sok halott van a magyar történelemben, pedig a magyar vér nagy értéke
Európának, és a világnak. A forradalmi
események a szabadszállásiak közül is
áldozatokat követeltek. Csak úgy lehetünk
méltó utódai az ötvenhatos hősöknek, ha
soha nem áruljuk el eszméiket, mert
nagyszerű örökséget hagytak ránk. A
szabadságot Ők akkoriban csak rövid
időre nyerték el, de a mai szabadságunkat

Tisztelt Szabadszállási Polgárok!
2009. október 10-én szombaton, Budapesten a
Semmelweis Egyetem dísztermében jubileumi
díszoklevelek átadására került sor. Az 50 évvel ezelőtt
diplomát szerzett orvosok között a mindannyiunk által
szeretett és nagyra becsült Dr. Mihályi László
aranydiplomát vett át. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy
ezen az ünnepi eseményen jelen lehettem.
Tisztelt Doktor Úr, Kedves Laci Bácsi! Tiszteletteljes
szeretettel gratulálunk! További munkádhoz sok sikert,
Családod körében hosszú boldog éveket kívánunk!
Dr. Balázs Sándor
polgármester

a mi számunkra Ők alapozták meg.
És ne feledjük azt sem, amit már az ókori
Rómában Seneca mondott „ ... Senki sem
azért szereti a hazáját mert nagy, hanem
azért, mert az övé. ...“
-------------Tisztelt Emlékezők!
Mivel nemzeti ünnepünk alkalmából a
mai napon elismerések átadására is sor
fog kerülni, ezért végezetül néhány szót
szeretnék azokhoz a Szabadszállási
Honfitársainkhoz szólni, akik már évtizedek óta is, és napjainkban is próbálnak
tenni azért, hogy a nehéz viszonyok között
is előbbre lépjünk. Akik nagyon idézőjelbe
téve „csak“ teszik a dolgukat, „csak“
becsülettel végzik a munkájukat. Akik
gyógyítanak, fejlesztik kultúrális
életünket, embereket foglalkoztatnak,
szebbé és biztonságosabbá teszik
napjainkat. Akik igyekeznek segíteni sokszor a háttérben maradva is - mások
munkáját, akik ismerik az együtt szó
jelentését, és
tudják mit jelent az
együttműködés, az őszinteség,
a
szavahihetőség, és az önzetlenség. Akik
nem azt kérdezik mit tud értük tenni
szűkebb hazájuk, a városuk, hanem azt,
hogy Ők mit tehetnek érte. Akikkel
kapcsolatban biztosak lehetünk abban,
hogy a későbbiekben is így fognak tenni,
így fognak élni, így fognak dolgozni.
Persze vannak még mások is akik így
tesznek és gondolkodnak, de a mai napon
Rájuk esett a választás. Tisztelt
jutalmazás, és kitüntetetés előtt állók!
Köszönöm munkásságukat, jó egészséget,
és további sok sikert kívánok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves
Barátaim! Köszönöm megtisztelő
figyelmüket! A nap további részéhez jó
szórakozást, és kellemes hétvégét kívánok!
Dr. Balázs Sándor
polgármester
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Tisztelt Viziközmű-társulati tagok!
A csatorna beruházási program a tervezés
fázisába érkezett. Közbeszerzési eljárás
keretein belül került kiválasztásra a legjobb
ajánlattevő, az AQUA CONSTRUCT Zrt. A
tervek elkészítése megkezdődött, melynek
keretein belül új helyszínrajz készül a teljes
hálózatra.Atervezés során az önkormányzat
rendelkezésére álló, már meglévő vízjogi
engedélyes terv is felhasználásra kerül a
bekötések számának meghatározásánál, de
csak az állandó lakásra szolgáló ingatlannal
rendelkező, lakott, közüzemi ivóvízhálózattal ellátott, tehát nem előközművesített telkek vehetők figyelembe.

Kidolgozásra kerül a szennyvíziszap
kezelésére, elhelyezésére és esetleges
felhasználására vonatkozó stratégia, a
tervező felülvizsgálja a szennyvíztisztító
telep hidraulikai kapacitását, a telep
jelenlegi műszaki állapotát. Ennek
függvényében megtervezi egyes létesítményeinek felújítását, átépítését. Felméri a
települési folyékony hulladék fogadására
alkalmas létesítményeink kapacitását.
Geodéziai felméréseket végez, talajmechanikai adatokat gyűjt.
A tervek elkészítését a viziközmű társulat is
segíti. Szeptember 29-én megtartott ülésen

a tervező, a programot koordináló bizottság
és a víziközmű társulat szakmai képviseletének egyeztetésére került sor. Kritóf
Gábor által felvetett valamennyi kérdésre
és aggályra megnyugtató megoldással
válaszolt Szeleczky György AQUA
CONSTRUCT Zrt. Projektvezetője.
A tervek várhatóan december elejére
készülnek el. A szennyvíz beruházási
pályázat első ütemének lezárására 2010
első felében számíthatunk.
Nagyné Kovács Sarolta
elnök

2004-től 2009-ig benyújtott nyertes pályázatok
Támogatás éve
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
Összesen:

Program neve és finanszírozás
módja: hazai vagy uniós
TEKI (hazai)
Sapard (uniós)
TEHU
TEKI (hazai)
TEKI (hazai)
TRFC (hazai)
TEKI (hazai)
OJTP
TEKI (hazai)
TEUT
TRFC (hazai)
AVOP (uniós)
AVOP (uniós)
TEKI (hazai)
KEOP (uniós)
DAOP (uniós)
CÉDE (hazai)
SZOC-EK EszaKht. (uniós)
TEKI (hazai)
ÁROP (hazai)
TEKI (hazai)
TEKI (hazai)
DAOP (uniós)

Pályázat címe

Összköltsége

Felszíni vízelvezetés Szt. István-Bajcsy Zs. utcák
Mezőgazdasági útépítés
Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
Kossuth Lajos utcai parkoló kialakítása+vízelvezetés
Tompa M., Dankó Pista utcák burkolat felújítása
Fiú iskola belső felújítása
Tájház felújítása
Szerkezetátalakítási program
Felsőérpart csapadékvízelvezetése, parkolók kialkítása
Mester, Móricz, Közvágóhíd útburkolatának felújítása
Központi ügyelet kialakítása
Óvoda, iskola lapostető felújítása
Ökopark kialakítása
Dörmögő Ház szín építése
Telapülési Akcióterv kidolgozása
Szabadszállás Város csatornázása
Orvosi rendelő akadálymentesítése (Mindszenty tér)
Bölcsőde bővítése, bútorok cseréje
Gondozási központ egyszeri kiegészítése
Szabadszállás-kunadacs összekötő út
Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése
Balázspusztai polgárőrség infrastrukturális fejlesztése
Önkormányzati lakás felújítása (Jókai u.)
Alapszolgáltatási Központ akadálymentesítése

26 649 E Ft
29 362 E Ft
2 870 E Ft
14 371 E Ft
5 855 E Ft
12 057 E Ft
1 799 E Ft
11 100 E Ft
9 149 E Ft
21 026 E Ft
3 591 E Ft
8 270 E Ft
4 750 E Ft
1 102 E Ft
9 600 E Ft
58 950 E Ft
9 800 E Ft
4 511 E Ft
1 800 E Ft
16 819 E Ft
15 000 E Ft
1 130 E Ft
2 740 E Ft
16 667 E Ft
269 300 E Ft

Jászkun huszárok
Mint azt a Szabadszállási Hírmondó előző
számaiban közzétettem, a budapesti HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeum díszudvarán a
jászkun huszárok emlékére kegyeleti
emlékhelyet hoztak létre. Ehhez kerestem a
szabadszállási, 1918 előtt szolgált jászkun
huszárokat.
Az emlékhely felavatásakor ünnepélyes keretek
között, katonai tiszteletadással, a következő
szabadszállási huszárok neve került felolvasásra.
Cseh Sándor
Győrfi Sándor (Szül: 1888)
Hajnák Mihály 1848-as huszár
Hős Sándor (Szül: 1856)
Kiss Sándor (Szül: 1873)
Nagy Ferenc (Szül: kb. 1896) 13-as huszár
Punok Károly (Szül: 1899)
Puskás Sándor 7-es huszár
Sövény Sándor (Szül: 1872)
K. Tóth János
M. Varga Péter (Szül: 1891) 7-es huszár
Ezúton köszönöm a leszármazottaknak a

részvételt, és segítségüket az adatok
összegyűjtésében. Köszönöm, hogy a legendás
magyar fegyvernemnek, a huszárságnak, azon
belül is az egyik legkiválóbb képviselőinek a
jászkun huszárok emlékművénél őseik neve
méltóképpen hangozhatott el.
Sajnálom, hogy sok család nem élt a
lehetőséggel, hogy elődei emlékének adózzon
egy jelentkezés erejéig.
Köszönöm Szabadszállás önkormányzatának,
hogy támogatta az emlékmű felállítását és hogy
jelenlétével megtisztelte az ünnepséget.
Köszönöm a Nagykunsági Szellemi Műhelynek
a kezdeményezést és a szervezést. Még van
lehetőség a névsor kiegészítésére, hogy ha az
avatáson már nem is, de a legközelebbi
megemlékezéskor teljesebb legyen a
szabadszállási névsor. Várom a tisztelt
jelentkezőket.
Sövény Sándor Kiskunkapitány

Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
November 9. 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

Helytörténeti Gyűjtemény
Nyitva tartása
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:

szünnap
9-12 13-16
9-12 13-16
9-12 13-16
9-12 13-16
9-12

2009. november
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A József Attila Közösségi Ház 2009.
november havi programjai
Október 23-tól november 6-ig a József Attila
Közösségi Ház galériájában Böcskei Imre
izsáki fafaragó kiállítása látható naponta
7.30-tól 19.30 óráig

Szeretettel meghívjuk Önt a
szabadszállási
József Attila Közösségi Házba
2009. november 8-án 13.30 órától

Dr. Kálmán Lajos emlékére
rendezendő

10. Népzenei Találkozóra
és egy közös éneklésre.
A rendezvény előtt 13 órakor
a József Attila Közösségi Ház galériájában
nyitjuk meg
Makkai József
festőművész
kiállítását, amely 2009.
december 5-ig lesz látható naponta 7.30-tól
19.30 óráig

A József Attila Közösségi Házban
2009. november 19-én
9 órától 13 óráig

VÉRADÁS
Adj te is vért! A vér életet ment!
A József Attila Közösségi Házban
2009. november 19-én 17 órától
PETŐ DÉNES
„Emlékeim”
című könyvének bemutatója,
melyre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Gépjármű felelősség biztosítás 2010

A József Attila Közösségi Ház
novemberi moziműsora

06. péntek 18 óra, 07. szombat 18 óra

BECSTELEN BRYGANTIK
Feliratos amerikai-német film, 153 perc, kh.: 18+
Rendezte: Quentin Tarantino
Főszereplő: Brad Pitt, Diana Kruger
November 13. péntek 18 óra,

HAJSZA A FÖLD ALATT
Feliratos amerikai krimi, 146 perc, kh.: 16+
Főszereplők: Denzel Washington, John Travolta
November
20. péntek 18 óra, 21. szombat 18 óra

FÉRJ ÉS FELESÉG
Feliratos amerikai film, 90 perc, kh:. 12+
Főszereplők:
Uma Thurman, Colin Firth
November
27. péntek 18 óra, 28. szombat 18 óra

G-FORCE-RÁGCSÁLÓK
Szinkronizált amerikai film 90 perc, kh.: 12+
Főszereplők: Zach Galifianakis
Belépődíj: 500 Ft
Csoportos belépő 20 főtől: 300 Ft
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RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
NOVEMBER
Ebéd
01

Vasárnap

02

Hétfő

03

Kedd

04

Szerda

05

Csütörtök

06

Péntek

07

Szombat

08

Vasárnap

09

Hétfő

10

Kedd

11

Szerda

12

Csütörtök

13

Péntek

14

Szombat

15

Vasárnap

16

Hétfő

17

Kedd

18

Szerda

19

Csütörtök

20

Péntek

21

Szombat

22

Vasárnap

23

Hétfő

24

Kedd

25

Szerda

26

Csütörtök

27

Péntek

28

Szombat

29

Vasárnap

30

Hétfő

01

Kedd

02

Szerda

03

Csütörtök

04

Péntek

05

Szombat

Zöldségleves
Sertéspörkölt, tészta
Sertésragu leves
Káposztás tészta, alma
Karfiol leves
Rántott tonhal, rizs, petr.mártás
Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Gombaleves
Pásztortarhonya kolbásszal, sav.
Rántott leves
Töltöttkáposzta
Zöldségleves
Húsostészta sajttal
Paradicsom leves
Rántott szelet, rizs, sav.
Bableves füstölt kolbásszal
Túróstészta, tepertő
Húsleves
Vadasmártás párolthús, spagetti
Zöldborsó leves
Csirkepörkölt, tészta
Tojásleves
Fasírozott, burgonyafőzelék
Erdei gyümölcsleves
Párizsi szelet, rizs, sav.
Gulyásleves
Bukta
Brokkoli leves
Sertéspörkölt, tészta
Zöldségleves
Marhapörkölt, sárgaborsó főzelék
Paradicsom leves
Rántott csirke, burg.püré
Zöldségleves
Rakott burgonya
Tarhonyaleves
Sült virsli, zöldborsófőzelék
Csontleves
Bakonyi szelet, tészta
Húsleves
Rizskók
Zellerkrém leves
Natúrszelet, rizs
Zöldbab gulyás
Dióstészta, gyümölcs
Lebbencs leves
Fasírozott, tökfőzelék
Gombócleves
Rakott kelkáposzta
Csontleves
Lecsós csirkemáj, tarhonya
Tojásleves
Sertés flekken, tört.burg.
Sertésragu leves
Burgonyás tészta, alma
Gyümölcsleves
Rántott csirke, rizs, sav.
Gyümölcsleves
Pásztortarhonya kolbásszal, sav.
Zöldségleves
Sült kolbász, burgonyafőzelék
Paradicsom leves
Rántott csirke, rizi-bizi
Tarhonyaleves
Marhapörkölt, kelkáposzta főzelék
Gombaleves
Rántott szelet, burgonya
Bableves
Fánk, lekvár
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Szabadszállás, 2009.10.18
E.Kovács Imréné
Intézményvezető

Somogyi József
GAMESZ-vezető

2009. november

2009. november
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Ismét „békés” St. Hubertus Vadászlovaglás a Lófogó tanyán
A kegyes időjárásnak köszönhetően 2009.
október 10.-én reggel 8 órakor gyülekeztünk a
szomszédos Strázsa tanyán. Kenyérlángosaink
elfogyasztása után, amit Szűcs Sándor frissen
sütött nekünk, harsant fel a vadászatot megnyitó
kürt hangja, Farkas Gábor (Bugac) és Vakulya
Zsolt (Szabadszállás) vadászkürtösök jóvoltából. Köszönjük, hogy a nap folyamán
színesítették a programot.

A tavalyi garázda támadás ellenére, szinte
mindenki, aki a múlt évben itt volt az idén is
megtisztelt a jelenlétével. Új érdeklődőkkel is
kiegészülve 50 fős csapattá bővültünk ebből 18
fő volt lovon. Ez a lovas létszám már-már eléri a
rendezvényen résztvevők felső határát. Egyszerre több lovast felelőséggel, és úgy hogy a sor
vége is ugyan abban az élményben részesüljön,
mint az eleje, ezen a területen nem is nagyon
lehet mozgatni.
A fogatok szervezését, pontosságát, és megfelelő
felkészültségét idén is Kőrösi Károlynak
köszönhetjük.
(A vadászlovaglás nem ugyanaz, mint a lovas
vadászat. Itt nincs puska, és vadat sem ejtünk el
semmilyen módon. Részletek a lofogo.hu
oldalunkon )
Mivel ez az esemény a lovas idény ünnepélyes
záró lovaglása ezért minden vendégünk ennek
megfelelően ünnepi lovas öltözékben jelent meg.
Érkeztek ide Németországból, Budapestről,
Szegedről, Dunaújvárosból, Martonvásárból,
Kecskemétről, Ballószögről, Ágasegyházáról,
Kunadacsról, Orgoványról, Kunszentmiklósról,
és természetesen Szabadszállásról.
A vadászat többnyire a KEFAG Zrt. területén
zajlott. Ezúton is köszönjük a lehetőséget
Madácsi Sándor erdészetvezető úrnak.
A Lófogó és a Strázsa domb környékének
geológiai és természeti szépsége rabul ejtette a
bel, és külföldi vendégeinket. Sokan ezért az
élményért járnak vissza évről évre. Ezt a
természeti kincsünket egyre több helyen
szennyező szeméthalmok kihelyezőire már
kevésbé pozitív jelzőket használtak.
A természetes és az előre elkészített természetesnek tűnő mesterséges, de nem leverhető
akadályok leküzdése komoly próba elé állította
lovasainkat.
Többen a tervezetnél előbb hagyták el lovuk

nyergét, de szerencsére sérülés nem
történt. Mindezeket
a fogatokon utazók
megörökíthették,
illetve hangos bíztatással drukkoltak
kedvenc vadászuknak.
11 óra körül egy
erdei tisztáson pihenőt tartottunk mind
magunk, mind lovaink számára.
A fogatokon magunkkal hozott
italok és Szivos
László frissen sült
péksüteményei
adtak új erőt a
folytatáshoz. Megközelítőleg 20 km. nehezített terep leküzdése
után a csapat 13 óra után fáradtan érkezett
Huszár József és családja vendéglőjéhez hogy
egy nagyon finom ebéd elfogyasztása közben
pihenje ki magát, a szépen terített asztaloknál.
Ehhez mérten nehezen is tudtunk újra nyeregbe
és kocsikra ülni, pedig lovaink sem táncoltak
már úgy, mint a reggeli induláskor. Még kb. 5
km-en át kerestük és üldöztük a róka szerepét
játszó rókalovast, mire elértük azt a nyílt mezőt
amely alkalmas volt az elfogására. Ezen az
utolsó erőpróbán már csak azok vehettek részt,
akiknek a lova a 25 km-es nehéz terep után sem
mutatott kimerültséget.
Aki indult, annak a hagyományoknak
megfelelően, a pálcáját és a kesztyűjét le kellett
tennie, hogy az elfogás hevében fáradt lovaikat
ne pálcázhassák, illetve, hogy a „rókának”
megadják azt a tiszteletet, hogy puszta kézzel
ragadják meg.
Miután a reggel már elhangzott baleset
megelőzést szolgáló tájékoztatást megismételtük, a csapat nagy lendülettel vetette magát
a kergetőzésbe. Rövid küzdelem után Anton
Dieter ágasegyházi vendégünknek kedvezett a
szerencse, nálunk immár második ízben. Még a
nyeregben ülve pezsgővel koccintottunk a
szerencsés vadászatra, miután kürtöseinktől
meghallgattuk a „Róka halála” és a „Hallali”
kürt jelet. Ezután lóról szálltunk és fogatos
vendégeink mindenkinek feltűzték a gallérjára a
tölgyfalevél „töretet”. Ezzel jelképesen

mindenki birtokba vette a trófeát. Az egész nap
folyamán a felnőttekkel együtt végig kitartó 510 éves gyerekek kitűzőket kaptak.
A területről visszalovagolva mindenkinek volt
néhány órája hogy lovát haza szállítsa és
kellőképpen ellássa.
Este 8 óra után találkoztunk újra Ádám
Kálmánné és családja fogadójában, hogy az
elegánsan terített asztaloknál fogyaszthassuk el
a minden fogásában ízletes vacsoránkat.
Előtte a hangulat megalapozására, Jáki Éva
hastáncos produkcióját nézhettük meg.
Miután mindenki elfogyasztotta estebédjét, sor
került az újonnan közénk lépett vadásztársak
vidám felavatására, majd mindenki átvette az ez
évi teljesítményéről szóló emléklapot. Ezek
után minden résztvevő egyenlő félként állhatott
az összeülő „Vadászbíróság” elé. Itt a nap
folyamán leeső, szabálytalan, vagy pálcát,
kalapot, kendőt, és egyéb felszerelését elhagyó
lovasokat büntettük, játékos formában. A
feladatokhoz, illetve az egész este folyamán
Magyar József játszotta a talp alá valót.
Az este folyamán a biztonságérzetünket a
BÖBE biztosította, amit ezúton is köszönünk.
Éjfél utáni asztalbontáskor minden résztvevő, a
jövő évi vadászlovaglás alkalmával, a
viszontlátás reményében búcsúzott.
Sövény Sándor
Lófogó tanya
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A Magyar Irodalomtörténeti Társaság szabadszállási konferenciájáról
A „Petőfi és szülei Szabadszálláson” című
program 2009.09.26-án délután, több helyszínen
került megrendezésre.
Az ország minden területéről ellátogattak
hozzánk irodalomtörténészek, tanárok, Petőfi
kutatók. Városunkban először a Petrovics-ház
helyén álló Petőfi-szobrot látogatták meg, majd a
József Attila Közösségi Házban dr. Balázs
Sándor polgármester köszöntötte a konferencia
résztvevőit. Molnár Péterné tanárnő, helytörténész, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság
vezetőségi tagja vezette a rendkívül érdekes és
tartalmas rendezvényt.
Török László tanár úr és diákjai az irodalomtanításban is használható drámapeda-gógiai
módszerekből mutattak be jó párat Petőfi Sándor
János vitézén keresztül. Ezt követően Molnár
Péterné szólott Petőfi és szülei Szabadszálláson
eltöltött 23 évéről, a költő kötődéséről,
szülőhelyének vitatott dokumen-tumairól az
eddigi kutatások alapján.
A Petőfi rokon leszármazott Molnár Istvánné is
köszöntötte a résztvevőket, bizonyítva Hrúz
Annához fűződő vérszerinti kapcsolatát. Sajnos
Tóth Sándor bácsi egészségi állapota nem
engedte, hogy részt vegyen most a konferencián,
ennek ellenére a munkájának, kutatásainak
eredményét elismervén a résztvevők állva

tapsolták meg. Dr. Sípos Lajos, a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság elnöke ajándék
könyvcsomagot adott át nekem, hogy
továbbítsam azt Sándor bácsinak. Néhány
mondatban elmondtam, hogy eljött az ideje
Petőfi Sándor születési helye újratárgyalásának,
és az elmúlt idő alatt összejött és bizonyított
dokumentumok alapján az Akadémia tűzze ezt
napirendre. A tényekkel szemben, melyet hiteles
dokumentumok igazolnak, nincs kétség afelől,
hogy Petőfit Kiskőrösön keresztelték meg, de
Szabadszálláson született 1822. december végén.
A konferencia a szabadszállási Petőfi emlék-

helyek meglátogatásával folytatódott.
Máté Sándorné Nagytiszteletű asszony a
református templomban fogadta a vendégeket,
és az eredeti anyakönyvben megmutatta
Petrovics István és Hrúz Mária házasságkötési
szándékának kihirdetésére, valamint Petőfi
öccsére, Istvánra vonatkozó bejegyzéseket,
melyeket a látogatók rendkívüli érdeklődéssel
fotóztak.
A látogatás egyik fénypontja a Helytörténeti
Gyűjtemény volt, ahol a 23 év kinagyított
dokumentumai a Petőfi családról magukért
beszéltek.
Az ország első emeletes városházájának
bemutatását is nagy érdeklődéssel tekintették
meg a konferencia hallgatói, s Kis-Tóth Ferenc a
Kunok I. Világtalálkozójának alkalmából
felavatott Kun László tablóképének látványa is
lenyűgözte őket.
A vendégek a Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Petőfi állandó kiállításának dokumentumait
érdeklődve szemlélték meg, valamint Fodorné
Pandúr Eszter által kiállított Prielle Kornélia
színésznő korhű ruhakölteményének másolatát.
A temetőben megtekintették és tiszteletüket
tették a művésznő sírjánál, valamint Nagy
Károlynak, Petőfi ellenjelöltjének sírjánál is.
Az itt eltöltött időbe még belefért a csintovai
„Dörmögö ház” megtekintése is.
A Birkás Pincénél a Kiskun Népdalkör és a
Vadrózsák Citerazenekar fogadta a vendégeket
Kovács Imréné vezetésével, ahol Petőfi dalokat,
nótákat együtt énekeltek rendkívül jó hangulatban.
Köszönetet mondok a magam s a rendezők
nevében név nélkül mindazoknak, akik
jelenlétükkel, vagy bármi módon segítették,
hogy ez a rendezvény elérje küldetését.
Bányai János
önk. képv. tanácsnok

Az Országos Könyvtári Napok keretében meghirdetett
„Az unokám kedvence” címmel beérkezett receptekből ízelítő.
Sportszelet
Hozzávalók: 35 dkg liszt, 15 dkg porcukor, 4 dkg
vaj, 1 tojás, 3 evőkanál kakaó, 1 kávéskanál
szódabikarbóna, kb. 3 evőkanál tejföl.
A töltelékhez: 5 dl tej, 2 csomag vaníliás puding,
15 dkg vaj, 15 dkg porcukor
Atetejére: 1 tortabevonó, 2 evőkanál olaj
A porcukrot a vajjal habosra keverjük,
hozzáadjuk a tojást, a kakaót, majd a
szódabikarbónával elvegyített lisztet és annyi
tejfölt, hogy könnyű tésztát kapjunk. Három
részre osztva lapokat sütünk belőle, ez alatt
elkészítjük a krémet. A tejben a vaníliás pudingot
felfőzzük. Még hűl, a vajat a porcukorral habosra
keverjük. Amikor a puding már csak langyos,
hozzákeverjük a cukros vajat. Az így kapott

krémmel megtöltjük a lapokat. A tetejéhez a
tortabevonót megolvasztjuk, elkeverjük az
olajjal és a sütemény tetejére simítjuk.
Réteges, káposztás pogácsa
Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 evőkanál só, 0.5 l tej, 1
kocka RAMA, 1 kg fejeskáposzta, bors, 5
evőkanál étolaj.
A káposztát lereszelve, 5 evőkanál étolajon
aranysárgára pirítjuk állandó keverés mellett.
Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Mikor kihűlt,
hozzákeverjük a liszthez. A többi hozzávalókkal
és a RAMA felével összegyúrjuk, majd
kinyújtjuk és rákenjük a margarin másik felét.
1/2 órás pihentetéssel háromszor hajtogatjuk.
Utána kiszaggatjuk, tojással megkenjük. Forró
sütőben 25'-31' alatt megsütjük.
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Könyvtári hírek
1.Ajánlat új könyveinkből:
- Tana French -Ahalott hasonmás (Világsikerek)
- Michael Connelly -Az Echo Park titka
- Dean R. Koontz - Idegenek
- Christina Dodd -Abaj magassarkúban érkezik
- Danielle Steel - Egy rendkívüli nő
-Avilág legpechesebb emberei
- Kismacskák és nagymacskák
- Bálint Ágnes - Megint Mazsola
- Thomas, a gőzmozdony
A könyvek november 3-án kerülnek ki az „új
könyvek” polcra.
A teljes lista megtekinthető a könyvtár
honlapján: http://varosikonyvtar.5mp.eu
2. Rendezvényeink
a)ANépmese Napja

Jeles évfordulóra emlékezik 2009 szeptemberének utolsó napján a világ magyarsága. 150
éve, 1859. szeptember 30-án a Kovászna megyei
Kisbaconban született Benedek Elek. Bárhol a
világon, ha magyar népmesét keresnek
könyvtárban, könyvesboltban, elsők között az ő
neve hangzik el. A Magyar Olvasástársaság
2005-ben felhívással fordult mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapját a Népmese
Napjaként tiszteljük. A Petőfi Sándor Városi
Könyvtárban már hagyomány, hogy ezen a
napon az első osztályosokat látjuk vendégül egy
kis mesehallgatásra. Hagyomány az is, hogy a
Nőszirmok Klub tagjai mesélnek ilyenkor a
gyerekeknek. Az idén Kurdiné Juliska és
Tabajdiné Zsófika Benedek Elek mesével
szórakoztatták a kicsiket, akik tátott szájjal, néha
a mese következő cselekményét előre bemondva
hallgatták őket.
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Véget ért a Petőfi Emlékév
2008 Petőfi Sándor születésének 185., 2009 pedig
halálának, valamint az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc bukásának 160. évfordulója volt.
Ennek okán 2008 februárjában Kiskunfélegyházán a Petőfi emlékhelyek részvételével
megalakult a Bács-Kiskun Megyei Petőfi
Emlékbizottság, melynek elnöke Bányai Gábor, a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke lett.
Szabadszállás is tagja lett ennek a megyei
bizottságnak, és még ugyanabban a hónapban
megalakult a helyi Petőfi Emlékbizottság.
Az emlékhelyek feladata az emlékév programokkal való megtöltése volt.
Városunkban a következő rendezvények
zajlottak az elmúlt másfél évben:
2008 áprilisában Török László tanár úr
vezetésével Balla István, fiatal szabadszállási
költő verseskötetével ismerkedhettek az érdeklődők. Az akkori Litera-Túra egyik fővonala is
Petőfi Sándor köré épült. Júniusban a
„kislajtorjások” Varró Dániel Petőfijével léptek
színpadra, majd júliusban a városi napok keretei
között a közönség a Márkus Színház előadásában
A helység kalapácsa című Petőfi-hőskölteményen szórakozhatott.
Szeptemberben az általános iskolában rendezett
„Ráérő időben
Szeptember végén” című
rendhagyó irodalom órán a Forrás irodalmi
folyóirat alkotói a bennük élő Petőfiről beszéltek.
Ezen programok mindegyikének Török László
tanár úr volt a szervezője illetve megalkotója.
Szintén szeptemberben Vass Roland ötlete
alapján sor került a Vers-Kép fotókiállításra,
amely Petőfi-versek által ihletett képekből állt.

Vendégségben Dunavecsén
Dunavecse Város Önkormányzata és a Petőfi
Baráti Társaság meghívására Lőrincz Imrénével
és Cserjés Sándorral, a Petőfi Emlékbizottság
tagjaival együtt szeptember 25-én részt vettem a
dunavecsei „Szeptember végén” című irodalmi
rendezvényen.
A program koszorúzással és „Az én életem, az én
városom” című rajzpályázat kiállításának
megnyitójával kezdődött, majd a szépen
felújított, kellemes hangulatú könyvtárban
megzenésített Petőfi verseket hallgattunk a
Vikár Béla Női Kar előadásában. Őket Balogh
Mihály nyugalmazott kunszentmiklósi tanár
előadása követte, amely arról szólt, hogy a Tanár
Úr hogyan is kereste Petőfi Pistit... Egy
elbeszélést olvasott föl, amelyből megtudtuk,
hogy helytörténeti kutatásai során olyan
újságcikkre akadt, ami szerint Petőfi Sándornak
Pisti nevű gyermeke született Kunszentmiklóson. Balogh Mihály érdeklődését nagyon
felkeltette ez a hír, s nyomozásba kezdett. Erről,
s ennek eredményéről szólt érdekfeszítő és
humoros előadása.
Az irodalmi élményeken túl megismerkedhettem a Dunamellék című helyi lap
szerkesztőjével is. Megosztottuk egymással
tapasztalatainkat az újság készítésével
kapcsolatban, és megbeszéltük, hogy ezután
küldjük egymásnak az újságok aktuális számait.
Gyenes Mónika

vővel -rövid ünnepséget tartottunk a költő
születésnapja alkalmából.
2009 első napjaiban ismét emlékeztünk: január
9-én „Ajándék az ünnepeltnek” címmel városi
szavalóversenyt rendeztünk.
Márciusban a „Trombita harsog, dob pereg”
rajzpályázatra beérkezett - óvodások és
általános iskolások által készített - rajzokból
nyílt kiállítás. Ennek a díjazását a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűléstől kapott támogatásból
oldottuk meg.
Áprilisban Török tanár úr és az általános
iskolások a Litera-Túrán János vitéz világába
kirándultak.
A kiskunfélegyházi Petőfi Emlékbizottság és a
Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés javaslatához
csatlakozva július 31-ét Szabadszállás városa
Petőfi Emléknappá nyilvánította. Ezen a napon
rövid ünnepséggel, koszorúzással emlékeztünk
a költőre, s emlékezünk ezután is minden évben.
Ugyanekkor rendezték Fehéregyházán az
emlékhelyek soron következő találkozóját, ahol
Cserjés Sándor és felesége képviselte
Szabadszállást és a Petőfi Emlékbizottságot.
Az emlékév lezárult ugyan, október 6-án, de az
emlékbizottságok továbbra is dolgoznak.
Köszönöm valamennyi szervező és szereplő
munkáját, az érdeklődők megjelenését a
programokon!
Aszódon hárman képviseltük a várost a Petőfi
Emlékhelyek 24. Nemzetközi Találkozóján.
December 31-én a könyvtár mellett lévő
mellszobornál nagyon gyér számú résztve-

Lőrincz Imréné
a Petőfi Emlékbizottság
elnöke

Országos Könyvtári Napok

“Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon
lehet!" Ez volt a mottója az idei könyvtári
napoknak, melyre 2009. október 5-11. között
került sor.
Köszönettel tartozunk az általános iskola
igazgatónőjének és a 2. osztályos tanító
néniknek, amiért elfogadták meghívásunkat
Rosta Géza zenés-verses előadására. Élmény
volt hallani, ahogy a megzenésített Ágai Ágnes,
Nagy László, Weöres Sándor verseket együtt
éneklik az előadóval a gyerekek.
Az „Unoka kedvence” receptversenyre
beérkezett receptekből köszönetként ettől a
számtól kezdve párat megjelentetünk itt a lap
hasábjain.
S végül köszönjük mindenkinek, aki részt vett

valamelyik rendezvényünkön, vagy segítette
annak lebonyolítását!
Képek a rendezvényekről a
http://varosikonyvtar.5mp.eu honlapon a
képgaléria menüpontjaiban.
Köszönjük Janovicsné Paál Ilonának, Kerékné
Szabó Veronikának és az Egészségtár
vezetőjének, Kovács Kálmánnak, hogy a nagy
érdeklődéssel kisért vérnyomás és vércukorszint
mérést lehetővé tették!
Vass Roland
Könyvtáros
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Rejtvényfejtő hétvége
Szabadszálláson

Hagyományainkhoz híven ismét rejtvényfejtő
hétvégére került sor Városunkban szeptember
végén. Idén immár hetedik alkalommal vártuk
sok szeretettel az Országos Rejtvényfejtő
Bajnokság szabadszállási fordulójára idelátogató
vendégeket. Ez alkalommal is több mint 100
rejtvényfejtő és családtagja érkezett meg jóval a
kezdés előtt a Róna Étterembe, szeptember 26án, szombaton.
A nevezést követően mindenki megcsodálta a
számos és szép ajándékot, melyet támogatóink
ajánlottak fel. Ez úton is még egyszer köszönjük
hozzájárulásukat a rendezvényhez, valamint
azoknak a segítségét, akik a verseny
szervezésében, lebonyolításában aktívan részt
vettek.
A megnyitón Boczka János alpolgármester úr
köszöntötte az ország különböző pontjairól
idelátogatókat.
A versenyzők négy kategóriában mérhették össze
tudásukat: kezdő, haladó, mesterjelölt és mester.
A legsikeresebben szereplő szabadszállási
rejtvényfejtőnk idén is Bertáné Boczka Katalin
volt, aki a kezdő kategóriában I. helyezést ért el.

Összefoglaló a Szabadszállási
Sportegyesület labdarúgó
szakosztályának szeptember
hónapban elért eredményeiről:
7. forduló: 2009. 09. 26.
Kunszentmiklós-Szabadszállás 3-2 (2-0)
Gólszerzőnk: Illés L.2
8. forduló: 2009. 10. 04.
Szabadszállás-Fülöpszállás SE 5-0 (3-0)
Gólszerzők: Illés L.2, Sári I., Varga A.
9. forduló: 2009. 10. 10.
Ballószögi Váll.-Szabadszállás 4-8 (1-6)
Gólszerzőink: Illés L.3, Sári I., Varga A.,
Prógli I., Zelenka N. és Zrínyi Zs.
10. forduló: 2009. 10. 18.
Szabadszállás-Apostag KSE 2-1 (1-1)
Gólszerzőink: Sári I. és Vörös Zs.
A Szabadszállási SE labdarúgó csapata 10
forduló után 6 győzelemmel, 2 döntetlennel és
2 vereséggel a Megyei III. osztály Északi
csoport táblázatán, a harmadik helyen van. Az
eddig szerzett 40 találattal a csoportban mi
szereztük a legtöbb gólt és a bajnokság
gólkirályi listáját Illés László vezeti 14 lőtt
góllal.
Az utolsó 5 forduló műsora:
11. forduló: 2009. 10. 25-én 13:30-kor
Kunbaracs
Kunbaracs KSE-Szabadszállás
12. forduló: 2009. 10. 31-én 13:30-kor
Fülöpháza
Fülöpházi SE-Szabadszállás
13. forduló: 2009. 11. 08-án 13:30-kor
Szabadszállás
Szabadszállás-Tiszaug KTE

Másnap, vasárnap, a csapatok versenye
következett. 20 négyfős csapat mérte össze
tudását. A jóhangulatú eredményhirdetés és a
köszönetnyilvánítás zárta a rendezvényt. Az
eredményhirdetéseken dr. Balázs Sándor
polgármester úr adta át a kupákat, okleveleket és
ajándékokat a helyezetteknek.
Rejtvényfejtő vendégeink boldogan és elégedetten távoztak Szabadszállásról és jövőre is
szívesen térnek vissza hozzánk.

14. forduló: 2009. 11. 15-én 13:30-kor
Ágasegyháza
Ágasegyháza SE-Szabadszállás
15. forduló: 2009. 11. 22-én 13:00-kor
Szabadszállás
Szabadszállás-Kunadacs KSE
Sok szeretettel várunk minden kedves
szurkolónkat a mérkőzéseinkre.
Hajrá Szabadszállás!
Huszár István
Szabadszállási SE.elnök
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Versenyeredmények a Petőfi
Sándor Általános Iskolában
2009. október
Testnevelés
1.) Iskolánkból 37 tanuló vett részt a Kistérségi
atlétika versenyen. A verseny szervezője és
rendezője a solti Vécsey Általános Iskola volt,
ahol nagy szeretettel és odafigyeléssel fogadták
a benevezett hét iskola diákjait és tanárait.
Averseny ideje: 2009. október 18.
Eredmények:
II. korcsoport leány
60 méteres futás
Nosza Noémi 4. b. osztály 3. helyezés
Távolugrás
Nosza Noémi 4. b. osztály 1. helyezés
4x100 méteres váltófutás
Acsapat 1. helyezést ért el.
Acsapat tagjai:
Arany Réka 4. b., Nagy Tünde 4. b., Nosza
Nikolett 4.b., Nosza Noémi 4.b.osztály
II. korcsoport fiú
60 méteres futás
Müller György 4. a. osztály 3. helyezés
Távolugrás
Köhler Márk 4. b. osztály
1. helyezés
Gurmai Levente 4. c. osztály 3. helyezés
Kislabdahajítás
Varga Tamás 4. a. osztály 1. helyezés
4x100 méteres váltófutás
A csapat 1. helyezést ért el.
A csapat tagjai: Köhler Márk 4. b. osztály;
Gurmai Levente 4. c. osztály; Pintyi Roland
4. c. osztály; Müller György 4.a. osztály
III. korcsoport leány
60 méteres futás
Aszódi Rita 7. c. osztály 1. helyezés
Távolugrás
Aszódi Rita 7. c. osztály 1. helyezés
III. korcsoport fiú
60 méteres futás
Szabó Sándor 7. c. osztály
1. helyezés
4x100 méteres futás
A csapat 1. helyezést ért el. A csapat tagjai:
Kovács János 6. a.osztály; Bukodi Norbert 5. a.
osztály; Kanizsai Ádám 5. a. osztály; Szabó
Sándor 7. c. osztály
IV. korcsoport leány
Távolugrás
TabajdiAnikó 8. b. osztály1. helyezés
60 méteres futás Tabajdi Anikó 8. b. osztály 3.
helyezés
Kislabadahajítás
HornyákAnita 8. a. osztály 2. helyezés
4x100 méteres futás
Acsapat 1. helyezés ért el.
A csapat tagjai: Marosán Ivett 7. a. osztály;
Hornyák Anita 8. a. osztály; Csereklei Kitti 8.
a. osztály; TabajdiAnikó 8. b. osztály
IV. korcsoport fiú
4x100 méteres
Acsapat 3. helyezést ért el.
Acsapat tagjai: Nagy László 8. a. osztály;
Juhász Károly 8. a. osztály; Tóth Ákos 8. c.
osztály; Radics Zoltán 8. a. osztály
Felkészítő tanárok: RimbásAnnamária, Kertész
F. Sándorné, Rimbás Levente, Varga István
Gratulálunk az elért eredményekhez és további
jó munkát, sikeres szereplést kívánunk.

E. Kovács Imréné
Igazgatóság
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Szüreti mulatság
Hideg is volt és az eső is csepergett, mégis sokan
eljöttek a Tájházban megrendezett Szüreti
mulatságra. Az embereknek szüksége van az
olyan lehetőségekre, amikor beszélgethetnek,
együtt lehetnek. A rendezők a Tájház
Alkotóközösségének tagjai (Kis-Tóth Ferenc,
Megyer Márta, Szűcs Sándor), és a Magyarok
Szövetsége Szabadszállási Csoportja egy
nagyon szép délutánt, estét ajándékoztak
nekünk.
A műsor kezdetén Pócs Balázs, az MSZ.
Szabadszállási Csoportjának vezetője köszöntötte a megjelenteket. Az első előadó
Vesztergám Miklós tárogató művész volt, aki
a szép muzsika mellett történeti és történelmi
áttekintést is adott a kuruc szabadságharc
jelképévé vált hangszerről, a tárogatóról. Régi
magyar kincseket, azaz dalokat szólaltatott meg
hangszerén. A helyszínen lehetett megvásárolni
Szondi Miklós: Történelmünkhöz magyarul

című könyvét is. Később a Kiskun Népdalkör és
a Vadrózsák Citerazenekar néhány tagja
szórakoztatta a közönséget. Majd a kicsik
következtek: a Csiga-biga Néptánccsoport
apróságai táncoltak nekünk. Ők Harántné
Marika tanítványai. A táncházat Bajusz
Gáborné Tünde és Hofmaiszter Anikó
vezették. Kicsik és nagyok táncoltak együtt a
hideget elűzendő.
Estére megszülettek a különböző versenyek
eredményei is. A „Sparhert főző” verseny
különdíjasa Pócs Balázsné lett az ízletes Mákos
A
gubával, s a Kemény tarhonyával.
Pogácsasütő verseny különdíját Bajusz Péterné

Köszönjük!
Köszönetet mondunk Miklós Sándorné női
szabónak, amiért az óvodai függönyök
megvarrásának munkadíjából értékes meséskönyveket vásárolt és ezekkel bővítette a Régi
Óvodás gyerekek könyvespolcát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
szülőknek s azoknak a szabadszállási
lakosoknak, akik PET palackok és azok
kupakjainak gyűjtésével hozzájárultak a Régi
Óvoda gyerekeinek szelektív hulladékgyűjtéséhez.
Régi Óvoda gyerekei és dolgozói

nyerte el. A „Házi lekvárfőző verseny”
különdíjasa Zsírkó Dániel, aki Hagyma
lekvárjával vívta ki az elismerést.
III.
helyezést ért el Bajusz Sándorné szilvalekvárjával, a díjat menye: Bajusz Gáborné Tünde
vette át. II. helyezett Áipli Lászlóné, aki
szintén szilvalekvárt főzött. I. helyezést ért el
Bajusz Péterné , aki különleges kajszi
lekvárjával győzött.
A Birkafőző versenyen 7 induló közül a VI.
helyezést Sallai Imre, az V. helyezést Pintér
János, a IV. helyet Nagy Mátyás érte el. Az
eddig felsorolt versenyzők a különféle versenyekben az oklevél mellé a Szűcs Sándor által
száraz virágból, s szalmából kötött díszeket is
kaptak. A dobogós helyezetteknek mindezek
mellé kupa is járt! A Birkafőző verseny III.
helyezettje Csépán Gyula, II. helyezettje
Jóború Imre, s I. helyezettje Jóború Roland
lett. A zsűri tagjai: Kunkovács László, Németh
Csaba, Takács Miklós, id. Lesi Árpád,
Vörösmarty Imre, Móricz József.
A rendezvényen a képviselő-testület részéről
megjelentek: dr. Balázs Sándor polgármester,
Bányai János képviselő, Cserjés Sándor
képviselő, Csomák László képviselő. Továbbá
szintén vendégként: Lesi Árpád Kunszentmiklós alpolgármestere, Sövény Sándor
Kiskunkapitány és kedves felesége Gazdik
Judit.
Az éjszakába nyúló mulatságon mindenki
nagyon jól érezhette magát.
Kisné Vidéki Eszter

Felhívás!

Szívet melengető köszönet

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők!

Bár ez a történet még a nyári meleget idézi, most
is van jelentősége, hisz valakik köszönetet
mondanak valakiknek. Éppen ezért szívet
melengető. Mert megköszönni azt, amit kapunk,
mindig aktuális és mindig szép gesztus. Aki
önzetlenül ad, s akinek ezt meg is köszönik, az
következőre is adni fog jó szívvel, jó lélekkel. A
most következő történet nagyon egyszerű: a
Szabadszállási Mozgáskorlátozottak
Egyesülete szeretetből meghívta a Róna
vendéglő két alkalmazottját: Paul Imrénét s
Tarnóczy Györgynét a majálisukba. Akik
nagyon jól érezték magukat, s akiknek nagyon
jól esett a meghívás. Az újság nyilvánosságát
használva szeretnének köszönetet mondani a
szép napért. Remélem, még sokszor
olvashatunk majd a Szabadszállási Hírmondóban hasonló egyszerű és szép történeteket,
amelyek az itt élőkről szólnak, s leginkább a
köszönetről.

A nyár folyamán sok rendezvényen adódott
lehetőség az íjászat gyakorlására. A gyerekek
nagyon nagy örömmel gyakoroltak. Örömmel
hívom fel a szülők, gyermekek figyelmét a
következőkre: Látos Róbert ingyen és
bérmentve tartana íjászfoglalkozást gyermekek
részére szombat délelőttönként a „Tájházban”!
Tudom, hogy egy gyermekíj beszerzése nem
olcsó dolog (kb. 10.000 Ft), de akik igazán
szeretnének megtanulni egy magyar hagyományokon alapuló sportágat művelni, azoknak
ez nagyszerű lehetőség lenne! Kérem, hogy
azon gyermekek szülei, akiket érdekel a magyar
íjászat, jelentkezzenek a következő telefonszámokon: Látos Róbert: 06-70-4333138, vagy
Kisné Vidéki Eszter: 06-30-8220699. Bővebb
információkkal a létszám kialakulása után
tudunk szolgálni.
Kisné Vidéki Eszter

Lejegyezte: Vidéki Eszter

Egyre nagyobb teret nyernek...
.... Magyarországon azok a (és itt finoman
fogalmazok) „nem történelmi egyházak”, akik
gondoskodást, túlvilági jólétet, s egyéb dolgokat
ígérnek rendkívül meggyőző módon. Kifinomult
módszerekkel „dolgozva” gyűjtenek hívőket
maguk köré. Fő célpontjuk az idős korosztály,
akikkel először csak beszélgetnek, aztán
rendszeresen látogatják őket, aztán gondozásukat vállalják, majd eltartási szerződést
kötnek. Nem kívánom taglalni, hogy vajon
miért?! Nem jelentenek kivételt a fiatalok sem,
bár őket már nehezebb meggyőzni bizonyos
dolgokról. Egy olyan kisvárosban élünk, ahol
mindennek hamar híre megy.
Nos ez a
„hírfolyam” akkor működik hasznosan, s
mindenki javára, ha egy-egy ilyen „csoport”
felbukkanásáról értesítjük azokat, akik könnyen
áldozatokká válhatnak. A kisvárosi létből
adódóan sokkal több mód és lehetőség van
odafigyelni egymásra, megóvni az
idősebbeket, és fiataljainkat egyaránt, mint a
nagyobb helyeken. Ezért jó, ha tudjuk, hogy
Szabadszálláson hivatalos keretek között csak az
Alapszolgáltatási Központ lát el gondozási
feladatokat. Továbbá vannak házi betegápolást
végző, hivatalos szolgáltatások, amelyek
szakembereket alkalmaznak, s jól ismerjük őket,
hisz közöttünk élnek. Történelmi egyházaink: a
Római Katolikus Egyház, valamint a Református
Egyház lelki gondozást nyújt. Az itt élő családok
régi szokás szerint: maguk próbálják felvállalni
az olykor súlyos beteg hozzátartozójuk ápolását.
A most már Szabadszálláson is teret nyerő
betegápolással, házi gondozással jelentkezők
t e v é k e n y s é g é t S z a b a d s z á l l á s V á ro s
Önkormányzatának Hivatala nem engedélyezte, főként szakmai indokokra hivatkozva!
Lejegyezte: Kisné Vidéki Eszter
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.
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40 éves osztálytalálkozó

Köszönetnyilvánítás

FIGYELEM

1961-ben ültünk be az aranyegyházi
Általános Iskola padjába, és 1969-ben végeztünk
11-en.

A Kisemberekért Alapítvány kuratóriuma ezúton
fejezi ki hálás köszönetét mindazoknak az adózó
magánszemélyeknek, akik 2007. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával
támogatták alapítványunkat. A 238 191 Ft-ot
tartalékként 2009. évi felhasználásra - az
alapítvány számláján helyeztük el.

November hónapban 80 órás „ZÖLDKÖNYVES”, valamint a

A 2006. évi szja felajánlott 1 %-át (302 454 Ft) és
az előző évi maradványt (11 466 Ft) célfeladat
megvalósításaként az óvodai csoportok
eszközpótlására fordítottuk.
A Kisemberekért Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2008. évről

A környékbeli tanyákról odajártak a
gyerekek tanulni, volt, ki kilométereket
gyalogolt, hogy tanulni tudjon. Volt olyan
tanárnő, aki a faluból kerékpározott ki, hogy
tanítson bennünket,- ezt köszönjük neki. Mégis
szép emlékeink vannak, öröm volt
visszaemlékezni 40 év elmúltával az iskolás
évekre, csínytevésekre.
Ezt tettük október 3-án a Kurta
Kocsma éttermében. Itt találkoztunk volt
osztálytársakkal, és tanárainkkal Murár
Gábornéval osztf., Máté Eszterrel, Gálos
Katalinnal. Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy eljöttek, és velünk emlékeztek. Sajnos az
iskolánk már nincs meg, idővel lebontották. E
szomorú hírt feledtette velünk az ízlésesen
megterített asztal, a finom ebéd és a nagyszerű
kiszolgálás. Mindezt köszönjük Huszár
Józsefnek és családjának. Nagyon jól éreztük
magunkat! Az ebéd hozzávalóit köszönjük Vér
Lászlónak és Szemők Lászlónak , és
mindazoknak, akik süteményt hoztak és eljöttek,
hogy együtt emlékezzünk. A talpalávalót Bartal
Mihály húzta, neki is köszönjük! Hajnalig tartó
beszélgetéssel és mulatozással ért véget a
nagyszerű találkozó.

Bevétel: 355 000 Ft (ebből támogató adomány:
105 000 Ft, szja 1 %-a: 238 000 Ft, kamat: 12 000
Ft).
Kiadás: 1 248 000 Ft (ebből célfeladat
megvalósítására: 1 223 000 Ft, működésre: 25
000 Ft).
Tartalék: 750 000 Ft.
Mándi Barnabás
a kuratórium elnöke

Amit az ügyeleti ellátásról
tudni kell
A központi ügyelet működtetése: 6080
Szabadszállás Mindszenthy tér 5. szám alatti
rendelőben történik.
Aközponti ügyelet működési rendje:
Hétfőtől péntekig
16.00 08.00
Péntek
13.00 08.00
Hétvége
08.00 08.00
Munkaszüneti napok
08.00 08.00
Aközponti ügyelet elérhetősége:
06-76/353-324
A háziorvosok a központi ügyelettel le nem
fedett időszakban sürgősségi ellátás céljából a
rendelőjükben állnak a lakosság rendelkezésére:
Hétfő 12.00 16.00
Dr. Ódor István
Kedd 12.00 16.00
Dr. Csányi János
Szerda12.00 16.00
Dr. Laza Erika
Csütörtök12.00 16.00
Dr. Tóth Gyula

Egy idézettel fejezném be beszámolómat:
„Volt olyan év, mikor társakra leltem,
És most itt vagyok, amire gondolni sem mertem.
Eltelt 48 év, hogy iskolába mentem,
Ma 40 éve annak, hogy a nagybetűs életbe
léptem.
Ismét együtt veletek, hogy emlékek legyenek,
Hisz volt egy kor, melyre örökké emlékezem.”

Somogyi József
GAMESZ-vezető

Pásztohai Sándorné
Alapító:
Szabadszállás Város Önkormányzata
Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
honlap: varosikonyvtar.5mp.eu
Felelős szerkesztő:
Gyenes Mónika
Telefon: 06-76/558-006
Szerkesztőség levelezési címe:
6080 Szabadszállás,
Kossuth L. utca 2.

K ölcsönös Megfeleltetés (KM) követelményeinek teljesítéséhez szükséges tanfolyamot szervez a Szabadszállási Gazdakör.
Részvételi díj:
80 órás „ZÖLDKÖNYVES”
(létszámtól függően) 50-60 ezer Ft/fő
Kölcsönös Megfeleltetés (létszámtól
függően) 20-25 ezer Ft/fő
Kölcsönös Megfeleltetés: 2009. január 01-től,
fokozatosan hazánk is bevezeti a kölcsönös
megfeleltetés teljes rendszerét, mint a közvetlen
támogatások ellenőrzési rendszerét.
Ennek betartásához ad útmutatót a tanfolyam.
A tanfolyamok támogatott képzések, melyek
visszaigényelhetők a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivataltól.
Tanfolyamok helye: a Szabadszállási Gazdakör
Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 4.
Jelentkezni lehet:
Szabadszállás Gazdakör
Szabadszállás, Dózsa Gy. u. 4.
Zsoldos Józsefné
Tel.: 06-76/850-008
Gáspár Ferenc s.k.
gazdakör elnöke

FALUGAZDÁSZ
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfő: 13-16
Kedd: 8-12

13-16

Elérhetőség:
Iroda: 06/76/850-008
Mobil: 06/20/461-6925
Lukácsi János
falugazdász

E-mail:
szabadszallasi.hirmondo@szabadszallas.hu

Szabadszállás Város honlapja:
www.szabadszallas.hu
www.szabadszallasvaros.hu;
Megjelenik: 2800 pld-ban
Következő lapzárta: 2009. november 19.
ISSN 1788-9812

Anyakönyvi hírek
Elhunytak:
Bokányi István /sz: Bük 1929.11.03. an: Balogh Ilona/
Szabadszállás, Bethlen G. u. 9.
Oszlánszki Pál /sz: 1953. an: Szekeres Margit, felesége:
Schneider Adél/

Városközponti
100 m2-es
üzlethelyiség
bérbe adó!
Érd. : 06-70/9456166

