SZABADSZÁLLÁSI
HÍRMONDÓ
Szabadszállás Város Önkormányzatának hivatalos lapja

VI. évfolyam 10. szám

Meghívó

Kunok I. Világtalálkozója
Kunadacs

2009. október 23-án a város ünnepséget
rendez nemzeti ünnepünk, az 1956-os
forradalom és szabadságharc, valamint a
Magyar Köztársaság kikiáltásának emléknapja alkalmából. Tisztelettel hívjuk és várjuk
városunk lakosságát!

Szeptember 19-én Kunadacson került
megrendezésre a Felső-Kiskunság kun
települései (Kunszentmiklós, Kiskunlacháza,
Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunpeszér,
Kunadacs) részvételével a kunok magyarországi betelepedésének 770. évfordulója
tiszteletére a Kunok I. Világtalálkozója.
Szabadszállásiakon kívül velünk ünnepelt a
német, az erdélyi és a francia testvérváros
delegációja.
Délelőtt ünnepi műsort tartottak a közösségi
parkban lévő kun emlékműnél. Beszédet
mondtak a rendező települések polgármesterei, valamint Ficsór József kiskunfélegyházi polgármester, a Kiskun Önkormányzatok Szövetségének elnöke. Dr. Peterdi
Vera főmuzeológus előadást tartott a kunok
történetéről. A települések megkapták kun
zászlóikat, Sövény Sándor kiskunkapitány a
kun zászló összetartó erejét taglalta. A
műsorban elhangzott a Kun miatyánk, a
Honfoglalás című film zenéje és Ruttkay
József szavalata. A zászlórudakba a
települések címerével ellátott szögeket a
települések polgármesterei verték be és
Gazdik Judit zászlóanya felkötötte az
emlékszalagot, melyet a kiskunkapitány
adományozott, a vándorzászlóra. A kun
zászlókat megszentelte és megáldotta Vangel
Imre kunszentmiklósi katolikus plébános és
Takaró András kiskunlacházi református
esperes. Ezután végigvonultak a résztvevők
Kunadacs főutcáján a Kiskunlacházi Ifjúsági
Fúvószeneker kíséretével. A menetet a kun
zászlókat vivő kun harcosok vezették, akiket
a települészászlók alatt a települések
delegációja kísért.
Délután megkezdődtek a települések
hagyományőrző csoportjainak fellépései.
Szabadszállásról a Kiskun Népdalkör, a
Vadrózsák citerazenekar, valamint az Egres
Kiss Lajos Néptáncegyüttes mutatta be nagy
sikerű műsorát. A sportcsarnokba szervezett
kiállításon Szabadszállás is szerepelt: Riczu

Részletek a 8. oldalon.
Jobbágy Károly
A rádió mellett
Rólunk beszélnek minden nyelven
sikong az éter és csodál:
„Dávid harcol Góliát ellen."
Népmilliók aggódva nézik,
Hányan indulnak halni még
S küldi a nép ifjú vitézit.
Fiatalok, még alig éltek
s füttyöngő golyók hangja közt
támadnak neki a pribéknek.
Nem akartunk híresek lenni,
ilyen áron meg semmiképp,
hisz' bánatunk már végtelennyi,
de nekünk mindig az jutott,
hogy a világ minket csodáljon
s fiaink kapják a golyót.
Kint ágyú szól, gyors lövés pattan,
a falról Petőfi figyel,
ahogy járkálok egymagamban.
Így járkált ő is átkozódva
„Európa újra csendes..." Ó!
csak minket húz a sors karóba,
csak minket öl száz év után is
ugyanaz, aki hajdan ölt,
hogy hányan hullunk? sose számít.
Mások csodálják bátorságunk
mi meg naponta meghalunk,
dzsida, s golyó veri át hátunk,
de megmutatjuk a világnak,
hogy mikor mindenki lapul
s csak a rádiók kiabálnak,
mint akinek már mindenképpen
minden mindegy, hát Életet
adunk a Szabadságért cserébe.
És ha a Sors minket így büntet,
Mert hogy tűrtünk tíz éven át,
felmutatjuk véres fejünket,
s tudjuk, hogy mindent megbocsát.
Budapest, 1956. október 29.

2009. október

Imre - méz, Szőke Péter - rágógumi, Birkás
Menyhért - bor, Tabajdi István - fafaragásaival. Szűcs Sándor is nagy sikert aratott
kenyérlángosával. Közben a fogathajtó
verseny résztvevőiért szurkolhattak a nézők,
melyre a díjat Birkás Menyhért ajánlotta fel. A
harmadik helyezett jutalma 10 liter, a második
helyezetté 15 liter, és az első helyezetté 20
liter bor volt. A kunszentmiklósi Iloncsuk
Szabadcsapat kun harci játékokat mutatott be.
A Bács- Kiskun Megyei Huszár Bandérium és
Tüzérütegének bemutatója az ágyúszótól volt
hangos. A kun virtusjátékokat felelevenítő
műsorszám is nagy sikert aratott, melyet
Aszódi Imre vezetett. Huszár József nagyon
finom marhapörköltjével enyhítettük
éhségünket. Köszönjük! A Szentmiklós BigBand és a Swetter együttes műsora után
tábortűzzel zárult a kunok felső- kiskunsági
találkozója.
Gyenes Mónika

Október
Őszhó, Mindenszentek hava
Telehold 4-én 07:10
Utolsó negyed 11-én 09:56
Újhold 18-án 06:33
Első negyed 26-án 01:42
Szeptember 23-tól október 23-ig tart a
Mérleg csillagjegy.
Október 24-én óraállítás.
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)
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Múltat idéző, jövőbe néző kun szobrok
"Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!"
(Garay János)
A Kunok I. Világtalálkozójának szintén jelentős
szabadszállási eseménye: a Szabadszállás
Fülöpszállás határában emelt emlékhalom, s a
rajta álló kun szobor avatása volt. A mesterséges
halmok emelése, s rajtuk a kun szobor állítása
ragyogó példája a múlt tiszteletének. A kun ősök
szokásainak újraélesztése, az emlékezet: a
jövőbe vezető úton való első lépés... Csakis
azoknak van jövője, akik nem feledik
hagyományaikat, szokásaikat, anyanyelvüket...
A kun emlékhalom állítás kitalálója Sövény
Sándor Kiskunkapitány, aki e példával járt elől
a többi kun település számára is. A kun
települések határában magasodó halmok az
összetartozás jelképeivé váltak immár országszerte.
2009. szeptember 18-án, 17 órakor elsőként a
Szabadszállás - Fülöpszállás határában
magasodó kun emlékhalom, s a rajta álló kun
szobor avatására került sor. A szobor alkotója a
szintén Szabadszálláson élő Tabajdi István
fafaragó művész. A Himnusz eléneklése után
Sövény Sándor köszöntötte a megjelenteket, s
megemlítette, hogy a „kun szobrok” ötlete Lesi
Árpád kunszentmiklósi alpolgármester nevéhez
fűződik.
Köszönetet mondott azoknak a

polgármestereknek is, akik segítettek a
megvalósításban. Majd Cseh Szakáll Sándor
Fülöpszállás polgármestere mondott
beszédet, amelyben kiemelte a múlt
felelevenítésének fontosságát. „Jó lenne, ha az
iskolákban tanítanák a kunok történelmét!”,
ezzel is hangsúlyozva az identitás tudat
fontosságát. Dr. Balázs Sándor Szabadszállás
város polgármestere „vérségi és erkölcsi”
kunságról beszélt, majd fontos dátumokat
említett a kunok történelmével kapcsolatban: „a
hun nemzetség 24 törzsének egyike volt, a kun...
Mondhatjuk: ők ide hazatértek.” Dr. Balázs
Sándor felhívta a figyelmet arra a történelmi
tényre, hogy a kunok megszervezték saját
önvédelmüket a tulajdonképpeni járőrözéssel.
A Kiskun Önkormányzatok Szövetségének
vannak a települések önvédelmi szerveződésével kapcsolatos előterjesztései, de addig is
„vigyázzunk együtt” erre a közös értékre is!
Nagyné Igaz Melinda református lelkész
asszony mondott áldást, majd Kis József római
katolikus plébános szentelte meg az
emlékhalmot. Tóth Melinda a fülöpszállási
általános iskola 8. osztályos tanulójának
szavalata után az iskola énekkara következett
Bartóczki Szilvia tanárnő vezényletével. Az
ünnepi műsor részeként Ruttkay József
mondott verset. A „Kun Miatyánkot” id. Bartal
Mihály mondta el. A Szózat eléneklése után a
Szabadszállás - Kunszentmiklós határában
emelt kunhalom avatása következett. Ezen a
helyszínen is elhangzottak a köszönet nyilvánítások, majd a polgármesteri beszédek.
Dr. Balázs Sándor beszédében kiemelte a
kunok összefogásának erejét, amely annak

Benne van az idő, a lélek, és a szív

idején a Mária Teréziától való szabadság
megváltásban, a Redempcióban is
megmutatkozott. Majd köszönetet mondott
Sípos Istvánnak a felajánlott területért, Sövény
Sándornak az ötletért, Dr. Benkő Attila úrnak
a SZITEP. Kft. ügyvezető igazgatójának a
földért, amelyből a halom emelkedett. T.
Kovács Mihálynak, valamint Szabó Jónás és
Nagy Gábor kunszentmiklósi vállalkozóknak
a föld kiszállításáért , valamint Vidéki
Jánosnak az emléktábla felajánlásáért. Külön
köszönetet érdemelt a szervezői, rendezői
munkák elvégzéséért Bányai János tanácsnok, s
Cserjés Sándor tanácsnok. Bődi Szabolcs,
Kunszentmiklós város polgármestere a múlt
értékeinek fontosságát hangsúlyozta. Áldás és
szentelés következett, amelyet Máté Sándorné
nagytiszteletű asszony, és Kis József római
katolikus plébános végzett el. Ruttkay József
szavalata után a kunszentmiklósi Szappanos
Lukács Népdalkör szentmiklósi dalokat adott
elő. Ifj. Szőke Imre a Szappanos Lukács
gyűjtéséből származó „Kun Miatyánkot”
mondta el, majd Dimény András, az erdélyi
Vargyasról érkező nyugalmazott unitárius
lelkész mondott beszédet.
Az Erdővidék
üzenetét hozta el nekünk, ahol a reformátusok,
római katolikusok, evangélikusok, unitáriusok
élnek csodálatos lelki harmóniában. Örömét
fejezte ki, hogy részt vehetett ezen az ünnepen.
A rendezvényeken az erdélyi, a németországi, s a
francia delegáció tagjai mindvégig jelen voltak.
Kisné Vidéki Eszter

Cumanorum Campus
1239-2009

Kis-tóth Ferenc Szabadszállásnak adományozta Kun László királyt ábrázoló festményét. Ez a mondat tartalmazza a „hírt”, az írás
többi része, pedig azt, ami a mondat mögött van.
Kis-tóth Ferenc szabadszállási illetőségű
művész, felesége Megyer Márta, aki szintén jeles
alkotó.
A festményről: az egyetlen a Kiskunságban”
létező, Kun Lászlót ábrázoló újkori alkotás,
amellyel immár Szabadszállás büszkélkedhet. A három részre osztott kép központi
alakja a király, akinek egyik oldalán hűséges kun
vitézei állnak, másik oldalán a nápolyi
származású feleség testőrsége. A gyermekkorban, a kiskunsági tanyavilágban hallott
emlékezet alapján elképzelt kép. Azon emlékek
alapján, amelyeket a kunok megőriztek, ápoltak,
s szájról-szájra adtak tovább. A képben benne
van az idő, azaz a múlt, a történelem, az akkori
viselet, az ezidáig fennmaradt motívumok. A
képben benne van a lélek, amelyet Kis-tóth
Ferenc ecsetjével festett bele. És benne van a
szív, hisz az alkotást Szabadszállásnak
adományozta.
2009. szeptember 18-án került sor az
ünnepélyes leleplezésre. A kép a Városháza
emeletén a lépcsővel szemben helyezkedik el.
Kitölti a teret, azt a teret, amely eddig üresen,
mondhatni „értelmetlenül” állt! Kis-tóth Ferenc
festménye olyan érték, amely anyagiakban ki
sem fejezhető, hisz immár „értelemmé” vált!
Biztos vagyok abban, hogy az ünnepélyes
átadáson résztvevő német, s francia delegáció
tagjai, akik nem tudnak magyarul, megértették,
hogy a magyar nagyszerű nép volt, s lesz. S ha
egy ilyen kisvárosban ilyen nagyszerű alkotók

léteznek, s adakoznak, akkor az átélt élmények
alapján vihetik rólunk a hírt, s mindazt, ami
mögötte van. Nagyon jó lenne, ha Kis-tóth
Ferencet, s a hozzá hasonló és értékes
embereket „kincsként” őrizné meg magának
a város. Mert sok ilyen ember él közöttünk!
Azt kívánom mindannyiunknak, hogy az idő
haladtával is becsüljük ezeket az embereket,
s legyünk büszkék arra, hogy közöttünk
élnek! Itt maradnak, nem mennek el innen,
hanem teszik a dolgukat, s valóban a városért
teszik a dolgukat...
Nem kezdek
felsorolásba, mert sok mindenkit megemlíthetnék, talán többre megyek azzal, hogy egyegy ilyen esemény kapcsán afféle krónikásként lejegyzem nevüket. Az írás fennmarad,
s ezzel az emlékezet is!
A festmény megtekinthető a Hivatal
nyitvatartási idejében. Jöjjenek, lássák és
gyönyörködjenek benne, hisz ez a kép a
miénk!
Kisné Vidéki Eszter

A kunok magyarországi betelepülésének
emlékére Ópusztaszeri Nemzeti Történeti
Emlékpark területén felavatásra került az a kun
emlékhalom, melyet az alábbi kun települések
földjeiből emeltek: Balotaszállás, Berekfürdő,
Bugac, Bugacpusztaháza, Csengele,
Csólyospálos, Fülöpháza, Fülöpjakab, Fülöpszállás, Gátér, Harkakötöny, Jakabszállás,
Jászszentlászló, Karcag, Kecel, Kenderes,
Kerekegyháza,Kétpó, Kiskunfélegyháza,
Kiskunhalas, Kiskunlacháza, Kiskunmajsa,
Kistelek, Kisújszállás, Kömpöc, Kunadacs,
K u n b a r a c s , K u n p e s z é r, K u n s z á l l á s ,
Kunszentmárton, Kunszentmiklós, Ladánybene, Lajosmizse, Móricgát, Orgovány,
Pálosszentkút, Petőfiszállás, Pirtó, Szabadszállás, Szank, Tiszakécske, Túrkeve, Üllés,de a
történelmi Magyaroszág területéről és hoztak
földet, így a vajdasági Bácskossuthfalva,
Bácsfeketehegy, Pacsér és Piros. A szeptember
17-i ünnepségen településünket dr. Balázs
Sándor polgármester úr és jómagam
képviseltük.
A 13. századi országhatárt a székelykapu
jelképezte, melynél IV. Béla király és felesége
fogadta a vendégeket, mint betelepülő kunokat,
majd a vezetésükkel az ünneplő közönség
elvonult a Kunok mezejére (Cumanorum
Campus). Az ünnepi szónoklatok elhangzása
után felavatták a kun emlékhalmot, melynek
tetejét Győrfi Sándor karcagi szobrászművész
által készített kun pár, „Őseink” szobra díszíti.
A nagyszámú kazah vendégek táncos, zenés
műsort adtak népük kultúrájából nemzeti
viseletben. A közös ebéd elfogyasztása és a jóízű
beszélgetések után az összetartozás élményével
gazdagodva tértünk haza.
Cserjés Sándor
tanácsnok

2009. október
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Tisztelt Szabadszállási Polgárok!
Az elmúlt években a polgármesteri fogadó órák megtartása folyamatosan, a
polgárokkal történt előzetes egyeztetés alapján való időpontokban történt. Ezt a
bevált gyakorlatot megtartva, a továbbiakban konkrét időpontokban is
tisztelettel várom Városunk Polgárait. Az állandó fogadó napok minden héten
hétfőn, délután 14.00 órától 16.00 óráig kerülnek lebonyolításra. Az akár
telefonon, akár személyesen történő egyeztetéseken alapuló alkalmak továbbra
is rendelkezésre állnak, hiszen a konkrét időpontok nem biztos, hogy
mindenkinek megfelelnek.
Tisztelettel:
Dr. Balázs Sándor
polgármester

Tisztelt Szabadszállási Polgárok!
Szabadszállás Város Önkormányzatának
vezetése fontosnak tartja a külkapcsolatok
ápolását és lehetőségeinkhez mérten
partnereink számának bővítését. Az 1997.
óta Schönenberg-Kübelberggel fennálló
német partnertelepülési kapcsolatunk
mellett az utóbbi időben újabb testvértelepülési kapcsolatok kialakítására
törekedtünk. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a határainkon túl élő magyarsággal
való kapcsolatokra, ezért 2007. júniusa
óta testvértelepüléseink között tartjuk
számon az Erdélyben található Vargyas
községet. Idén új partnertelepülési
kapcsolat kialakítását kezdeményeztük a
Franciaországban található Gries
várossal. Az Európai Unió tagállamaként
így egy olyan jól működő és a későbbiekben
több területen diplomáciailag hasznunkra,
illetve a határon túli testvértelepülésünk
számára is hasznossá válható vonal
(Erdély/Vargyas
Magyarország/Szabadszállás Német-ország/SchönenbergKübelberg Franciaország/Gries) alakít-

ható ki, amely komoly lehetőségek
kiaknázását teszi lehetővé. Nem
elhanyagolandó tény, hogy Gries városa
az Európai Unió egyik nagy stratégiai
jelentőséggel bíró, központi városának,
Strassbourgnak közelében fekszik.
2009. szeptember 18-a és 20-a közötti
időben a Kunok I. Világtalálkozójának
felső-kiskunsági, illetve szabadszállási
rendezvénye alkalmából, továbbá az
előkészített partnertelepülési kapcsolatot
hivatalossá nyilvánító okmányok
aláírásának céljából Franciaországból,
Gries településből négy fős küldöttség
érkezett Szabadszállásra. A delegáció
tagjai Eric Hoffstetter, felesége Daria
Hoffstetter, André Garnier és Richard
Jung. Vendégeink részt vettek az ünnepi
rendezvényeken Szabadszálláson, illetve
Kunadacson. Szeptember 20-án 11.00
órakor megtörtént az oklevelek aláírása.
Dr. Balázs Sándor
polgármester

Partnervárosi
gesztus
A 2009. júliusának elején megrendezett szabadszállási városi napok
keretein belül Búza Vince úr futball
bajnokságot szervezett. A tornán részt
vett német partnervárosunk
Schönenberg-Kübelberg focicsapata
is. A csapat tagjai a versenyen, illetve
szabadszállási tartózkodásuk ideje
alatt nagyon jól érezték magukat.
Hazatérve összegyűjtötték megmaradt
forintjaikat, átváltották euróra és
abból egy rollert vásároltak a
szabadszállási óvoda számára.

A rollert a Tó-fesztiválra történő
érkezésünkkor átadták, melyet szeptember elején az óvodásoknak, azaz
jogos tulajdonosuknak átadtunk.

Ismételten szeretném kifejezni
köszönetemet Búza Vince úrnak és a
Barátok FC tagjainak a focitorna
megrendezésért, illetve a schönenbergi focistáknak, az általuk nyújtott
gesztusért, név szerint Stefan Heintz
(Fips) úrnak önzetlen felajánlásukért.
Dr. Balázs Sándor
polgármester
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Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Szabadszállás Város Önkormányzata 2010.
évben is csatlakozik a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg
felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok
támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Apályázat elbírálása során
a pályázó családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét,
a pályázó köteles saját és családja jövedelmi és
vagyoni viszonyairól nyilatkozni és azt igazolni.
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület
pénzügyi és igazgatási bizottsága dönt az
oktatásügyi tanácsnok, az egészségügyi,szociális és ifjúságvédelmi tanácsnok valamint a
Polgármesteri Hivatal Szociális irodájának
közreműködésével. A bizottság döntése ellen
fellebbezésnek helye nincs.
A pályázat benyújtásának határideje 2009.
október 01. napjától 2009. október 30.
napjáig.
A pályázati kérelemhez szükséges nyomtatványok beszerezhetők és egyben részletes
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatalban
Dudás Hajnalka ügyintéző, a 7-es számú
irodában.
A teljes pályázati kiírás 2009. október 01.
napjától megtekinthető a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján és Szabadszállás Város
honlapján.

Szabadszállás Város
Önkormányzatának Önkormányzati
Felsőoktatási Ösztöndíjáról
Az ösztöndíjban kizárólag a helyi önkormányzat
közigazgatási területén állandó lakóhellyel
rendelkező pályázó vehet részt.
Az ösztöndíjban kizárólag olyan főiskolai vagy
egyetemi esti vagy levelező tagozatot
megkezdeni kívánó illetve folytató képzésben
részt vevő hallgatók részesülhetnek, akik első
alapképzésben vesznek részt.
A pályázó családjában az egy főre jutó
jövedelem nem haladhatja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét, és a pályázó köteles saját és családja
jövedelmi és vagyoni viszonyairól nyilatkozni
és azt igazolni.
A benyújtott pályázatokról a képviselő-testület
pénzügyi és igazgatási bizottsága dönt az
oktatásügyi tanácsnok, az egészségügyi,szociális és ifjúságvédelmi tanácsnok valamint a
Polgármesteri Hivatal szociális irodájának
közreműködésével.
A pályázat benyújtásának határideje 2009.
október 15. napja.
A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványok beszerezhetők és egyben részletes
tájékoztatást ad a Polgármesteri Hivatalban
Dudás Hajnalka ügyintéző, a 7-es számú
irodában.
A teljes pályázati kiírás megtekinthető a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és
Szabadszállás Város honlapján.
Dr. Kusztos Mónika jegyző megbízásából:
Szabó Jánosné
szociális-hatósági és okmányiroda vezető

SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ
Pályázati felhívás
Szabadszállás Város
Önkormányzata
(6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.)
pályázatot hirdet a település közigazgatási
területén keletkező települési folyékony
hulladék közszolgáltatás keretében
történő összegyűjtésére és elhelyezésére, 5
éves időtartamra. Pályázat beadási határideje: 2009. október 12. 16.00 óra
Információszerzés módja: személyesen
Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatalában (6080 Szabadszállás, Kálvin tér 1.) Dr.
Kusztos Mónika jegyzőtől, vagy telefonon a
0676/558-145-ös telefonszámon.
A pályázat elbírálásának ideje: az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok
értékelésére vonatkozó érdemi döntését a
pályázatok benyújtására nyitva álló határidő
elteltét követő 30 napon belül hozza meg. A
képviselő-testület a döntésre megállapított
határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30
nappal meghosszabbíthatja.
A pályázatokat az önkormányzathoz zárt
iratként (borítékolt, csomagolt formában)
kell eljuttatni. A borítékon, csomagon fel kell
tüntetni a pályázat megnevezését (Folyékony
hulladék begyűjtésére és elszállítására
pályázat), a pályázó nevét és címét.
Az ajánlatok bírálatának szempontja:
összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás.
A részletes pályázati feltételeket a
pályázati dokumentáció tartalmazza,
amely megtekinthető a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, vagy a
www.szabadszallas.hu weboldalon.
Dr. Balázs Sándor sk.
polgármester
Dr. Kusztos Mónika sk.
jegyző

Elektronikai hulladékok és
szárazelemek gyűjtése
Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala
2009. október 12-13-14-15-én begyűjtést
szervez a lakosság által feleslegessé vált
elektronikai eszközökből.
A hulladékok köre: Képcsöves TV,
számítógép monitor, háztartási kis- és
nagygép, szórakoztató elektronika,
(mosógép, hűtőszekrény, kenyérpirító,
kazettás magnó, rádió, stb.) elektromos játék,
mobiltelefon, számítógép, billentyűzet,
telefon, faxgép, fénymásoló stb.
A begyűjtés helye: Szabadszállás,
Polgármesteri Hivatal udvara.
Ideje: A fent megjelölt napokon, de. 8-12óráig, du. 13-16-óráig.
A hulladékok begyűjtése és elszállítása
ingyenes.
Szabadszállás Város
Önkormányzat

2009. október

Tájékoztató
a védendő fogyasztókra vonatkozó
szabályokról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény (VET) egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm.
rendelet (Vhr.) 24. § (4) bekezdése értelmében
a villamosenergia-kereskedő a villamosenergia-ellátásból történő kikapcsolást
jogosult kezdeményezni fizetési késedelem
esetén, ha
a lakossági fogyasztó legalább három havi
számlatartozást halmozott fel,
a villamosenergia-kereskedő által, fizetési
haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetések a
lakossági fogyasztóval nem vezettek
eredményre,
a villamosenergia-kereskedő a tartozásról és
a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági
fogyasztót legalább háromszor, írásban
értesítette, és az értesítésben a lakossági
fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan
rászoruló fogyasztókat az e törvény és külön
jogszabály alapján megillető kedvez ményekre, valamint az előre fizető mérő
felszerelésének lehetőségére.
Szociálisan rászoruló fogyasztónak (védendő
fogyasztónak) azt a természetes személyt kell
tekinteni, aki vagy akinek a háztartásában élő
személy
időskorúak járadékában,
aktív korúak ellátásában,
lakásfenntartási támogatásban,
ápolási díjban vagy
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
Szociálisan rászoruló személyként a védendő
fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét
a fenti jogszabályban meghatározott kérelem
nyomtatványon lehet kérni a villamosenergiakereskedőnél.
A kérelem B) lapján a szociálisan rászoruló
fogyasztói státuszra jogosító ellátás
fennállását a Polgármesteri Hivatalban kell
igazoltatni, illetve az ellátás megállapításáról
szóló határozat eredeti példányának
bemutatásával igazolható a szolgáltató felé.
Felhívom Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy
védendő fogyasztóként kérhető a villamos
elosztónál a részletfizetési kedvezmény,
illetve fizetési haladék alkalmazása.
Ha a védendő fogyasztó részletfizetési
kedvez-ményre vagy fizetési haladékra
vonatkozó kérelmét a villamosenergiakereskedő elutasítja, vagy a fogyasztó a
részletfizetési kedvezmény vagy fizetési
haladék feltételeit nem teljesíti, a
villamosenergia-kereskedő kezdeményezi az
előre fizető mérő felszerelését.
A fentiekkel kapcsolatosan részletes tájékoztatást adnak Munkatársaim, illetve
nyomtatvány beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Szociális Irodáján.
Szabó Jánosné
szociális-hatósági és okmányiroda vezető
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Borban a dal...

Kunok a magyar történelemben

A K u n o k I . Vi l á g t a l á l k o z ó j á n a k
Kiskunfélegyházán zajló ünnepélyes
megnyitóján Szabadszállás város is
képviseltette magát. A „Kunos-Kuntalan”
című műsorblokk szereplői voltak a Kiskun
Népdalkör, Vadrózsák Citerazenekar. A
kun vendégtelepülések hagyományőrző
csoportjai közül is kiemelkedett a
szabadszállási csoport. Egyrészt az előadás
színvonalával, másrészt az előadás utáni
nótázással. Hisz a „Kunok utcájában”
található „Szabadszállás” feliratú pavilon
előtti térre sokakat odavonzott a rengeteg nóta,
amely az együttes repertoárjában
megtalálható. A Birkás Pincészet kiváló
boraival, Riczu Imre különleges termelői
mézzel, Szűcs Sándor híres, ízes lángosával
csalogatta a közönséget. Az ebéd pedig Szőke
Péter felajánlásából, s Pellikán Imre
szakácskodásával főtt nagyon finomra. (Az
arra járók csalódottan vették tudomásul, hogy
a pörkölt „nem eladó!”)

A Kunok I. Világtalálkozója alkalmából kiírt
művészeti pályázaton városunk is képviselte
magát.
A gyermekeknek kiírt témában Szekér Anna 4.
osztályos tanuló, Tabajdi Sándor 7. osztályos
tanuló, valamint Nagy Kálmán Gyula, Besei
Péter Miklós, Besei Szimonetta, a József
Attila Közösségi Ház Kézműves Klubjának
tagjai készítették el illusztrációjukat.
A felnőtt kategóriában Sztupák Ildikó
Fruzsina főiskolai hallgató, a „kun kék” szín
felhasználásával nemezből ékszert készített.
Az „Üzenet a kun pusztákról” fotópályázatra
Szabó Andrea és Somogyi György
fotóművész küldte el képeit.
A kiállítás magnyitója szeptember 18-án 11
órakor volt Kiskunhalason, a Halas
Galériában. Helyhiány miatt csak a díjazott
munkákban gyönyörködhettünk. A
gyermekek, mivel tanítási nap volt, nem
lehettek ott.Az okleveleket szüleik vették át.
Sztupák IldIkó Fruzsina, Szabó Andrea és
Somogyi György műveit a zsűri arany
fokozatban értékelte.
Úgy a résztvevőknek, mint a díjazottaknak
gratulálunk!
Baracsi Péterné
kézműves klub vezetője

Településfejlesztési akcióterv

Szeretném idézni azt a csodálkozó járókelőt,
aki a szabadszállási pavilonnál megállva a
következőket mondta: „Jó bor lehet... Benne
van a dal!” Egyszóval a szabadszállási
csoport a jókedvről is gondoskodott, azzal a
daltudással, amelyet a Kiskun Népdalkör és a
Vadrózsák Citerazenekar őriz és ápol
mindmáig.
A kun múlt tiszteletéről, a hagyományok
ápolásáról szóló napon nemcsak a
kiskunfélegyházi nyüzsgő forgatag, de mi
magunk egymás között is nagyon jól éreztük
magunkat. Este fáradtan, de jókedvűen
állapítottuk meg: ez egy szép nap volt.
A hivatalos delegáció tagjai voltak még: dr.
Balázs Sándor polgármester, dr. Kusztos
Mónika jegyző, Bányai János képviselő,
Cserjés Sándor képviselő, Szőke Péter
képviselő, s jómagam.
Kisné Vidéki Eszter

Szeptember 23-án lakossági fórumot
tartottak a József Attila Közösségi Házban. A
városközpont fejlesztésének terveiről
elsőként Dr. Balázs Sándor, városunk
polgármestere beszélt. Elmondta, hogy ezek
a tervek hosszú távra szólnak, évtizedekben
gondolkodik, és pályázati pénzekből
szeretnék megvalósítani őket. Az első
építészeti jellegű uniós pályázatot
szeptember harmincadikáig kell
benyújtaniuk, amelynek az anyagába
beillesztik a fórumon bemutatott akciótervet
és a lakosság által kitöltött kérdőíveket is.
Novák Tünde, építéshatósági ügyintéző
konkrétan a városközpont rehabilitációjáról
tájékoztatott. Egy látványterven mutatta be,
hogy kikerül majd a buszmegálló,
egységessé válnak a városháza környéki
terek. Láthattuk, hogyan változik át a mai
kisvárosi külsejű városunk elegáns, azonban
visszafogott 21. századi várossá.
Szabó Mária
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Tájékoztató
a hulladéktároló konténerek
számának csökkentéséről
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
2009. szeptember 16-i ülésén 205/2009.
számú határozatában döntött arról, hogy a
város közterületén elhelyezett hulladékgyűjtő
konténerek számát 2009. október elsejétől
háromra csökkenti.
A három konténer Balázspusztán, a Vak
Bottyán téren és a piac területén kerül
elhelyezésre.
Ezzel kapcsolatosan felhívom a Tisztelt
Lakosság figyelmét arra, hogy a képviselőtestületi döntés értelmében 2009. szeptember
30-ával megtörténik a gyűjtőedények
elszállítása a Rozsnyai térről, a Mester utca
végéről és Balázspusztáról egy darab.
Szabó Jánosné
szociális-hatósági és okmányiroda vezető

A közkonténerek száma csökken
Szabadszálláson
Mégpedig a következő okokból: az eddig hat
helyen kihelyezett konténerekbe a veszélyes
hulladéktól, az állati tetemig minden belekerült.
A közkonténerek környezete közegészségügyi,
járványügyi szempontból is veszélyessé vált.
Mindez azokon múlott, akik telehordták a
fentebb említett, nem éppen közkonténerbe való
hulladékkal! A közkonténerek környékén lakók
tehát joggal háborodtak fel. Igaz, lehetne
büntetni az „elkövetőket”, ha lehet bizonyítani,
hogy ki és mikor, valamint mit helyezett el a
konténerbe. Fénykép, rendszám, tanúk.
Valamint a megfelelő közterület felügyelet is
sokat jelentene!
Az a helyzet következett be, amikor a
törvényeket, előírásokat, szabályokat nem
tisztelők miatt szenvednek azok, akik vétlenek!
A közegészségügyi szempontok azonban
mindenek felett kell, hogy álljanak!
A 2009. szeptember16-án a képviselő-testületi
ülésen dőlt el a közkonténerek számának
csökkentése. Azzal a kitétellel, hogy a
közterület felügyelet szigorúbban,
hatékonyabban működjön. Az ülésen a témát
alaposan megtárgyalta a testület, érvek és
ellenérvek hangzottak el. Ennek eredményeként
született ez a kompromisszumos megoldás.
A kommunális feladatok terén van mit javítani,
hisz állandó probléma a szelektív hulladékgyűjtők körül elhelyezett szemét. Sokszor
panaszkodnak a lakótelepeken élők arról is, hogy
saját tulajdonú kukáikba máshonnan érkezők
„tömködik” a szemetet. Érdemes ezeket a
kukákat lakatolni, s figyelni, hogy kik azok,
akik mellé, vagy a kukába helyeznek
hulladékot. (Rendszám, fénykép, tanúk...!)
Az akkumulátor ügy kapcsán megtapasztalt
környezettudatos magatartást érdemes volna a
sokszor felmerülő „szemét ügyre” is átültetni.

Kisné Vidéki Eszter
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Könyvtári hírek

1. Ajánlat új könyveinkből:
- Douglas Preston - A firenzei rém
(Világsikerek)
- Jack Higgins - Hadszíntér
- Katherine Stone - Kegyetlen emlékek
- Nora Roberts - A mama albérlője; Még
egyszer,érzéssel
- Siegfried Obermeier - II. Ramszesz a
kolosszusok építője
- Eliot Pattison - A tibeti csonthegy
- PH csoda,lúgosító ételreceptek
- Kutyaszálló
- Thomas, a gőzmozdony
A könyvek október 6-án kerülnek ki az „új
könyvek” polcra.
A teljes lista megtekinthető a könyvtár
honlapján: http://varosikonyvtar.5mp.eu
2. A készlet erejéig! Utoljára!
A Petőfi Sándor Városi Könyvtár eladja régi
folyóiratait.
Még kapható HVG, Anyák Lapja, Story,
Kertészet és Szőlészet, Otthon, Lakáskultúra,
Computer Panoráma, Autó Motor
A kínálat megtekinthető és megvásárolható a
könyvtár nyitva tartási idejében.
Vass Roland
könyvtáros

Országos Nagyi Könyvtári Napok
2009. október 5-11. között ismét megrendezésre kerülnek az Országos Könyvtári
Napok, amelynek központi program sorozatához lehetőségeihez mérten városunk
könyvtára az előző évekhez hasonlóan ismét
csatlakozik.
Elsősorban az 50 év felettiek figyelmét
szeretnénk ráirányítani arra, hogy a könyvtárak milyen lehetőségeket kínálnak az
olvasásra, újfajta ismeretek szerzésére,
tájékozódásra, bemutatkozásra, közös
együttlétre.
Ezen a héten minden 50 év feletti leendő
olvasónk ingyen iratkozhat be könyvtárunkba.
Ez a hét egyben az „amnesztia hete” is,
amikor bárki késedelmi díj fizetése nélkül
visszahozhatja lejárt határidejű könyveit.
Ezzel a lehetőséggel várjuk a hosszabb ideje
tartozókat is!
Október 11-ig várjuk a nagymamák
receptjeit „Az unokám kedvence” címmel.
Ezeket eljuttathatják az intézménybe
személyesen, de e-mailben is a
petofis2@tvnetwork.hu e-mailcímre. A
legjobb receptek megjelennek a Szabadszállási Hírmondó következő számaiban.
Október 8-án fél 9-től fél 10-ig ingyenes
vérnyomás- és vércukorszint mérés lesz
minden korosztály számára a könyvtárban.
Ezt a lehetőséget a szabadszállási védőnői
szolgálattól Janovicsné Paál Ilonának, a
Honvéd utcai Egészségtárból Kerékné Szabó
Verának köszönjük!
Október 9-én 11 órától Rosta Géza
előadóművész zenés műsora az általános
iskola 2. osztályosai és nagyszüleik részére.
Helyszíne a könyvtár.Arészvétel ingyenes!
Október 11-én kiemelt esemény lesz idén is
a Könyves vasárnap, amikor bárki ingyen
iratkozhat be könyvtárunkba. Ezen a napon 9
órától 12 óráig várjuk az olvasókat,
beiratkozni szándékozókat, a játékra vágyó
gyerekeket!
Szeretnénk, ha sokan elfogadnák meghívásunkat!
"Ne üljön otthon, ha könyvtárában otthon
lehet!"
Vass Roland
könyvtáros

A francia testvérvárosi kapcsolat tiszteletére a
következő ételhez kívánok jó étvágyat.
Franciás rakott krumpli
4 főre
Hozzávalók:
1 kg burgonya
2 evőkanál finomliszt
6 dkg vaj
4 dl tej
2 dl tejföl
4 tojás
só
őrölt fehér bors
a tál kikenéséhez: vaj, zsemlemorzsa
A burgonyát héjában megfőzzük, leszűrjük,
meghámozzuk és karikákra vágjuk.

A liszttel, 4 deka vajjal világos rántást
készítünk, a tejjel felengedjük és kevergetve
sűrű mártássá forraljuk. A tűzről levéve
kihűtjük, majd a tejfölt, a tojás sárgáját és
kemény habbá vert fehérjét belekeverjük.
Megsózzuk, megborsozzuk és a burgonyát
óvatosan beleforgatjuk. Kikent, zsemlemorzsával megszórt tűzálló tálba terítjük, a
maradék vajat a tetejére morzsoljuk és a
sütőben aranysárgára sütjük.
(forrás: Príma Konyha 2007.)
Gyenes Mónika

2009. október

NEMZETI EGYÜVÉ TARTOZÁS
ALAPÍTVÁNY
„Nekem szülőhazám e föld”
Fotópályázat
2009
A Nemzeti Együvé Tartozás Alapítvány
pályázatot hirdet magyar amatőr fotósok
részére 6-18 éves korig.
A pályázat célja: a Kárpát-medencében élő
magyar közösségek életének, hagyo mányainak, emlékezetes arcainak és
pillanatainak, valamint a szülőföld természeti
és építészeti szépségeinek megörökítése és
bemutatása. Mindenki csak a saját maga által
készített fotókkal pályázhat, maximum 10
fotó beküldésével.
A beérkezett fotókat szakmai zsűri bírálja el,
melynek tagjai:
Kósa Ferenc Kossuth-díjas filmrendező, a
zsűri elnöke
Korniss Péter Kossuth-díjas fotóművész
Kresz Albert Balogh Rudolf díjas fotóművész
A 6-13 éves korúak, illetve a 14-18 éves
korúak által készített fotókat külön bírálják el.
A fotópályázat legjobbjait fődíjjal jutalmazzák: I. díj 200€, II. díj 150€, III. díj
100€,ezen kívül számos külön díj
odaítélésére is sor kerül.

A díjak átadására, valamint a legjobb
50 fotóból álló kiállítás megnyitására
2009. december 5-én 15.00 órakor
kerül sor
a gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnáziumban a
MAGYAR NEMZETI EGYÜVÉ
TARTOZÁS NAPJA
megünneplésén.
Abeküldés határideje: 2009. október 30.
A fotók beküldhetők e-mailen 2 MB
terjedelemben az alábbi címre:
szulohazametaj@gmail.com.
Kérjük küldje be a fotó címét, az elkészítő
nevét, életkorát, címét és telefonszámát.
Apályázaton való részvétel díjmentes.
A beküldött képeket csak a pályázattal, illetve
az alapítvánnyal kapcsolatos kiadványban
vagy internetes közlésben használjuk fel.
További információk:
Six Edit
Tel: 06-20/982-4105
six.edit@godollo.hu
Péterfi Csaba
Tel: 06-20/268-2450
peterfi@godollo.hu
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Szabadszállás Városi
Önkéntes Tűzoltóság
szakmai tájékoztatója
A Szabadszállási Városi Önkéntes Tűzoltóságnál a vonulások száma augusztus 31-éig
130 volt. Ebből 50 műszaki mentés, 78 tűzeset
és 2 vaklárma.
Kiemelkedő tűzeseteink a májusi és júniusi
szárazság következtében 2 db 5-ös kiemelt (a
legmagasabb) 1db 4-es és 3 db 3-as riasztási
fokozat lett elrendelve. Ezek többnyire
fenyves erdőtüzek voltak Izsák - Uzovics
területén, amelyek a lőszer és robbanóanyag
raktárakat veszélyeztette. A folyamatosan
végzett több napos munkának köszönhetően
sikerült megfékezni a tüzet, de így is kb. 60 ha
fenyves erdő égett le.
A nyáron több vonulásunk volt a hirtelen jött
viharkárok miatt, pl. fakidőlések, Fülöpszálláson felhőszakadás következtében
pincéket öntött el a víz.
A több éves statisztikának megfelelően a
tűzesetek többsége avar, tarló és gaz tüzek
voltak.
Ezekre a beavatkozásokra az évente több
alkalommal megrendezett gyakorlatokkal és
elméleti oktatásokkal készülünk fel. Szeptemberi hónapban 2 főt tűzoltó szakképző és 1 főt
tűzoltó parancsnoki (aki a jövőben tűzoltásvezető is lehet) tanfolyamra iskoláztunk be.
Szeptember 19-től 5 fő önkéntest alapfokú
tűzoltó tanfolyamra küldtünk Kiskunmajsára.
Tavasszal az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság a megyében egyedül nálunk
tartott ellenőrző gyakorlatot, melyet kiterjesztett a megye több hivatásos tűzoltóságára
is. Az ellenőrző elöljárók a gyakorlatot jónak
minősítették.
A következő gyakorlat végrehajtásának
előkészítése is folyamatban van, amit Izsákon
a Táncsics Mihály Általános Iskolában fogunk
végrehajtani.
A helyi önkormányzat kérésére több alkalommal nyújtottunk segítséget, pl. favágások,
városi napok stb. A működési területünkön
lévő önkormányzatok rendezvényein is
felkérésre részt vettünk.
Augusztusban 2 fő ifjúsági tűzoltót országos
tűzoltó táborba tudtunk elküldeni utánpótlás
nevelés céljából, ahol a 4 éves nyári tábor első
évfolyamát kiváló eredménnyel elvégezték.
Október elsejétől a tűzoltóság állománya egy
főállású tűzoltóval bővül, mert csak így tudjuk
megoldani a szolgálatszervezési feladatokat.
Az önkormányzat tulajdonában lévő, de a
tűzoltóság által használt laktanya állagmegőrzése céljából a központi támogatásból
kb. 500.000 Ft-ot költöttünk. pl. ablak, bejárati
ajtó, klíma, burkolás, komplett festés mázolás
A lakosság a jövőben is számíthat a tűzoltóság
szakszerű gyors segítségnyújtására.
Kozma Sándor
tűzoltó parancsnok

„Tűzoltó leszel..”
… írja József Attila az „Altató” című
versében, s a legtöbb kisfiú álma valóban ez.
Itt Szabadszálláson azonban két nagyfiú
komolyan készül az életmentő hivatásra.
Boczka Nándor és Illés Tamás ifjúsági
tűzoltók az idén nyáron a Szolnoki
Tűzoltótáborban készültek fel első minősítő
vizsgájukra, amelyet kiváló eredménnyel
zártak mindketten. (Négy eredményes vizsga
után alapfokú képesítést kapnak!)

Illés Tamás éppen egy sportversenyen vett
részt a riport időpontjában, így az ő nevében
is Boczka Nándor válaszolt kérdéseimre:
K. V. E. : Mi tetszett a legjobban a szolnoki
tábor felkészülési időszakában?
B. N. : A „füst sátor”, ahol az embereket
jelentő bábuk kimentése volt a feladat.
Természetesen a füst nem volt mérgező.
Párosával mentünk be a helységbe.
Az úgynevezett „füstkamra” illusztrálja az
éles helyzetben való, s égő házból való
életmentést. A behatolást a talajhoz közel kell
végrehajtani, hisz ott több az oxigén. Fel kell
mérni a mentésre váró emberek helyzetét, s
gyerek, idős ember, felnőtt sorrendjében kell
menteni!
kapcsolódik a beszélgetésbe
Kozma Sándor tűzoltó őrnagy a Szabadszállás Városi Önkéntes Tűzoltóság
parancsnoka.
K. V. E. : Miért éppen ez a feladat tetszett a
legjobban?Aveszélyessége miatt?
B. N. : Igen. A kihívás miatt, s bátorság is kell
hozzá! A tűzoltás egyik szép része az emberek
mentése.
K. V. E. : Hogyan telt a napotok a táborban?
B. N. : Reggel hét órakor ébredtünk zenére.
Mi azért már korábban ébren voltunk! Aztán
mosakodás, s a reggeli torna következett.
Nyolc órától folyt a felkészülés a vizsgára. A
CTIF pályán gyakoroltunk, ahol volt csonk is,
amely olyan, mint a tűzoltócsap. Tömlőt
húztunk ki, vizes árkot és 1 méteres fém
akadályt ugrottunk, s a pálya végén következett a kúszó alagút.
K. S. : A reggeli torna, a kiképző pálya
kitartást, katonás fegyelmet követelt a

gyerekektől. A CTIF pályáról annyit kell
tudni, hogy uniós, nemzetközi szabvány
szerint rendszeresített gyakorlótér. A tűzoltó
versenyek színtere, ahol csapatban, s
egyéniben indulnak a versenyzők.
K. V. E. : Mit szólnak az osztálytársak, a
barátok ahhoz, hogy te erre a hivatásra
készülsz, s hogy komolyan készülsz?
Mivel Nándor szerényen hallgatott, Kozma
Sándor válaszolt a kérdésre:
Nemrégen oltás közben 18-20 fős gyerek
sereg nézte a munkánkat. Az oltás
befejeztével elmondták, hogy irigylik Nándit,
s ők is tűzoltók szeretnének lenni. Mivel
Nándi „tűzoltó családból” származik, sokan
ismerik. Édesapja jelenleg is tűzoltó,
édesanyja a Szabadszállási Tűzoltó Egyesület
tagja a mai napig. Természetesen Nándor még
nem vesz részt éles helyzetekben, de nincs
nap, hogy ne látogatna el ide a Tűzoltóságra.
B. N. : Szeretném elmesélni, hogy „éjszakai
riasztás” is volt. Pizsamában sorakoztunk
kinn a riasztás után, ahol elmondták, hogy a
„rablók” elvitték az ásványvíz készletünket.
Meg kellett találnunk az elveszett palackokat.
Illés Tamással a jászárokszállási csapathoz
csatlakozva 2. helyezést értünk el.
K. V. E. : Kérlek, hogy mesélj a vizsgáról is!
B. N. : A minősítő vizsga elméleti és
gyakorlati részből állt. Reggel nyolckor az
oktató teremben kiosztották az A-B sorozatú
tesztet. 45 perc alatt kellett kitölteni. Kilenc
órára már a pályán kellett lennünk, ahol időre
kellett feladatot teljesíteni. Később a
közösségi helységben kérdezték meg a
véleményünket a táborról.
K. S. : A tábor kiképzési terve a „Szerelési
Szabályzat”- on alapult, amely szakmai
mutató a Magyar Tűzoltóság számára. A
gyerekek a felnőttek számára kidolgozott
„Szerelési Szabályzat” alapján végezték a
feladatokat.
A riport befejeztével még beszélgettünk egy
kicsit, majd arra gondoltam, hogy a mai
világban, ahol már a gyerekek is a „könnyebb
ellenállás” irányába indulnak, mégiscsak
vannak olyan törekvések, ahol egy szép
hivatásra készülnek testileg és lelkileg is ezek
a kiskamaszok. Tehát Szabadszállás két
ifjúsági tűzoltóval is büszkélkedhet! Ezúton
gratulálunk Boczka Nándornak és Illés
Tamásnak a nagyszerű teljesítményükért,
kitartó munkát, felkészülést, s bátorságot
kívánva!
Kisné Vidéki Eszter

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
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A József Attila Közösségi Ház 2009.
október havi programjai
Szeptember 14-tól október 20-ig a
József Attila Közösségi Ház
galériájában
Kun emlékek című fotókiállítás.
A kiállítás hétfőtől szombatig, naponta
7:30-19:30 óráig tekinthető meg.
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
A József Attila Közösségi Ház
galériájában
október 23-án 10 órától
BÖCSKEI IMRE
fafaragó művész
kiállítás megnyitója,
majd 10.30-tól a nagyteremben
városi ünnepség
Nemzeti ünnepünk az 1956-os
forradalom és szabadságharc, és a
Magyar Köztársaság kikiáltásának
emléknapja alkalmából.
Az ünnepség után koszorúzás a
Városháza falán lévő emléktáblánál.

Gyere, hallgass mesét, és
kézműveskedj velünk!
Szeretettel várjuk a mesét kedvelő és
alkotni vágyó gyermekeket és
szüleiket, minden szombaton délelőtt
10-12 óráig a József Attila Közösségi
Ház kézműves klubjában. A
foglalkozás október 3-án indul.
Jelentkezni a József Attila Közösségi
Ház irodájában lehet. A foglalkozást
vezeti Baracsi Péterné Kati néni.
TÁRSASTÁNC TANFOLYAM INDUL
2009.október14-én szerdán 15 órától
a József Attila Közösségi Ház
nagytermében.
Vezeti: Gajdács János
Jelentkezés a helyszínen!
A József Attila Közösségi Ház
októberi moziműsora
október 2. péntek 18:00
október 3. szombat 18:00
HARRY POTTER ÉS A FÉLVÉR
HERCEG
Színes szinkronizált amerikai fantasy film
154 perces: 12 év alatt szülői kísérettel!
október 9. péntek 18:00
október 10. szombat 18:00
NÁSZ AJÁNLAT
Színes szinkronizált amerikai

Rémhírek helyett tájékoztatás
Egyre több szabadszállási polgár teszi fel a
kérdést, hogy igaz e az a hír: A város vezetése,
polgármestere valakiket valahonnan városunkba „telepít”?! Nos a hír nem igaz, s így
rémhírnek nevezendő. Valóban sok új arcot
fedezhetünk fel Szabadszálláson.
Jelen pillanatban, azonban semmilyen
törvény nem írja elő a mai Magyarországon, hogy Szabadszálláson ne lehessen
ingatlant vásárolni, vagy ide albérletbe
költözni. Sem a város képviselő-testületének, sem az Önkormányzat Hivatalának nincs olyan jogköre,amellyel megtilthatná a fentebb említett példákat!
Országos jelenséggel állunk szemben, s
néhány település a lakosságszám növelése
érdekében kedvezményekkel „csábít” új
lakókat. Az ideköltözők kapcsán felmerülnek szociális kérdések is.
Saját véleményem szerint az ideköltözők
nagy része olyan szociális helyzetben van,
hogy előbb, vagy utóbb, de beállnak a segélyt
kérők sorába. Ez a város költségvetését
jelentős mértékben megterheli. Azok az
elvonások, amelyek a közeljövőben az
önkormányzatokat tovább sújtják, további
szigorításokat sürgetnek. A képviselő-testület
legutóbbi bizottsági ülésén is felmerült újra ez
a kérdés.
Zárójelben, de mégiscsak ebben a cikkben
érdemes taglalni a következőket: A szociális
törvények nem „életszerűek”, hisz pl.: a
„közgyógy-ellátás” elbírálásánál csak a

2009. október
romantikus vígjáték
Főszereplő: SANDRA BULLOCK,
RYAN REYNOLDS
106 perc, 12 év alatt szülői kísérettel!
október 16. péntek 18:00
október 17. szombat 18:00
EXCSAJOK SZELLEME
Színes szinkronizált amerikai vígjáték.
Főszereplő: JENNIFER GARNER,
MICHAEL DOUGLAS, EMMA STONE
101 perces, 12 év alatt szülői kísérettel!
október 23. péntek 18:00
október 24. szombat 18:00
RÓZSASZÍN SAJT
Színes magyar film, rendező:
TÓTH BARNABÁS,
főszereplők:BEZERÉDI ZOLTÁN,
PIKALI GERDA
105 perces, 16 éven felülieknek
október 30. péntek 18:00
október 31. szombat 18:00
JÉGKORSZAK 3.
A DÍNÓK HAJNALA
Színes szinkronizált amerikai
animációs film
94 perces, nincs korhatár!

Szüreti mulatság

jövedelmi viszonyokat vizsgálja, a vagyoni
helyzetet nem. Van is erre egy új keletű
közmondás: „A papír mindent elbír”!
Mindezeken túl, évek óta tartó komoly háttér
munka folyik abban az ügyben, hogy az ilyen
jellegű elbírálások igazságosak is legyenek.
Mozgásteret azonban a jelenleg hatályos
törvények biztosítanak!
Itt szeretném megemlíteni a következő témát
is: Minden évben jogos felháborodás kísérte
a „Bursa Hungarica”ösztöndíj pályázat
elbírálását! Nem igaz az a hír sem, hogy a
képviselő-testület nem tett lépéseket a
szigorítás ügyében! Bár a kérések nem
minden esetben hallgattattak meg (végrehajtásbeli problémák miatt), 3 éves vajúdás
után megszületett az az új rendelet, amely
olyan elemekkel bővült, amelyek reményeink szerint igazságos elbírálást eredményeznek. A „Bursa Hungarica” ösztöndíj
pályázat Szabadszálláson 2004. óta létezik,
más településeken már a 90-es évek végén
bevezették.
Kisné Vidéki Eszter

A Szabadszállási Tájház alkotóközössége és a
Magyarok Szövetsége helyi szervezete szüreti
mulatságra hívja településünk lakóit, baráti
társaságait. A rendezvény ideje: 2009. október
17. szombat. A programokból: főzőverseny
birkapörkölt valamint hagyományos
szabadszállási egyszerű ételek kategóriában,
töpörtyűs pogácsa és lekvár verseny,
szőlőpréselés, kenyér és kenyérlángos sütés,
kézműveskedés, udvari gyerekjátékok,
vetélkedők, népzenei és énekmondó
előadások, és ami még belefér.
A versenyekre jelentkezni valamint
érdeklődni lehet: Szűcs Sándor 30/5155744

Felhívás!

Címem:
Fodorné Eszter,
Szabadszállás, Közvágóhíd u. 5.
06-70/384-4925
Referencia munkáimat az
alábbi weboldalon megtekinthetik:
www.eszterszabo.freeweb.hu

Az Alapszolgáltatási Központban (Árpád u.
5. sz. alatt) hétfőn - csütörtökön 800-1200-ig
használtruha válogatást tartunk.
Bányai Jánosné
intézményvezető

Szeretettel várok minden
érdeklődőt műhelyembe.
Egyedi tervezésű, alkalmi ruhák,
viseletek, kosztümök.
Ballagó osztályoknak formaruhák,
szalagavatóra táncruhák,
drapériák készítése,
egyéb javítások, méretre igazítások
készítésével kapcsolatosan.
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Csatlakozz hozzánk!

Erdővidék

A Nőszirmok Klub október 11-én egész
napos kirándulást szervez Kunpusztára, a
Rendek Ökogazdaságba. Indulás reggel 755kor a városházától Volán autóbusszal a
Pongrácz tanyáig.
Program:- Tanyamúzeum megtekintése
- Ismerkedés a gazdasággal
- Ebéd
- Kukoricatörés
- Kézműveskedés a kukorica
melléktermékéből (csuhé)
20
Visszaindulás: 16 -kor
Részvételidíj: 1000 Ft + autóbuszjegy
Jelentkezés:
Gyenes Mónika
(06-70/5-210-572)
Helytörténeti Gyűjtemény
október 6-ig
Baracsi Péterné
Nőszirmok Klub vezetője

Székelyföld
Erdővidék
Háromszék Covasna megye - Vargyas. Végigjárva csak
egy egy kisebb részén ma már látható jelei
vannak az uniós csatlakozásnak. Széles, új
utak szelik át a településeket, ahol a gáz víz
villany, templomok tatarozása, rekonstrukciós munkák már a befejezés alatt állnak.
Jellemző ez Vargyas testvértelepülésünkre is,
ahol a már említetteken kívül óriás
pihenőpark, szórakoztató centrum épül, és
folyamatban van egy tornacsarnok építés is.
Mindez egy jól lobbizó testület élén a
polgármester úrral Ilkei Ferenccel, valamint
az őt támogatókkal a hivatallal azzal a sok
jóindulatú székely emberrel, akikkel mi is
találkoztunk. Sorolhatnám a neveket, de ők
bizonyosan érteni fogják, hiszen igaz, csak két
napig, de nagyon sokat beszélgettünkköszönet a vendéglátásért. A turisztika szép
lassan épül ki településeink között, felderíteni
a lehetőségeket nem egynapos munka, de van
bőven látnivaló, mint például a Vargyas
szoros, Orbán Balázs Barlang, Makovecz -

templom és ásatások során előkerült leletek
(Keresztelő Medence), unitárius templom,
Daniel kastély, Büdösfűrdő, stb. meg hát az a
jó tiszta levegő, melyet valósággal „harapni”
lehet. Dimény András lelkipásztor jól
vigyázott a nyájra, az együvé tartozás, az
emberbaráti szeretet szószólója még így 92
évesen is aktív. Tartsa meg az egy igaz Isten jó
erőben, egészségben még nagyon sokáig!
Már most szervezés alatt van, hogy 2010-ben
pünkösdkor a Csíksomlyói Búcsúra
kilátogatunk Szabadszállásról egy program
keretében. Hiszem és tudom, hogy a
határokon átívelő testvérvárosi kapcsolatok
fejlesztése (a német, a székely, az olasz, a
francia) előbb
utóbb eléri küldetését,
köszönet a segítőknek, a velünk együtt
gondolkodóknak.

Szebb környezetünkért

Köszönetnyilvánítás

A nyár folyamán közös összefogással
elhatároztuk a Bem József és a környező
utcákban lakó felnőttek közül 8 felnőtt és 12
gyermek, hogy örökbe fogadjuk a MÁV
állomásnál lévő Milleniumi Emlékparkot.
Folyamatosan gondozzuk, ápoljuk és
szépítjük!
Baracsi Péterné
az örökbefogadók nevében

Tűz Szabadszálláson
Augusztus 6-án éjszaka, a Petőfi S. utca 42.
szám alatti melléképület tűz oltásánál
résztvevő tűzoltóknak, mentősöknek,
szomszédoknak, rokonoknak, jó barátoknak
és ismerősöknek, ezúton is köszönetet
szeretnénk mondani.
Czégány család és Kiss család

Bányai János
képviselő

A Petőfi Sándor Általános Iskola Talentum
Alapítványának Kuratóriuma köszönetét fejezi
ki a 2009. évben jövedelemadójuk 1 %-át
felajánlóknak a segítő szándékú támogatásért.
Az APEH értesítője alapján ez az összeg:

Ezúton értesítek minden jászkunhuszár
leszármazottat és minden kedves érdeklődőt
hogy a
JÁSZKUNHUSZÁROK KEGYELETI
EMLÉKHELY
AVATÓ ÜNNEPSÉG
Helyszíne: HM. HADTÖRTÉNETI
INTÉZET ÉS MÚZEUM DÍSZUDVARA
1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4
Időpontja: 2009. október 17 (szombat) 9.30
órakor
Aki még szeretné, hogy jászkunhuszár
rokonának neve felkerüljön az emlékműnél
felolvasásra kerülő listára, akkor kérem,
hogy minél előbb jelezze felénk.
Amennyiben igény mutatkozik rá, akkor
kellő létszám estén
buszt indítunk a helyszínre.
A buszra jelentkezni vagy a Helytörténeti
Gyűjteményben Gyenes Mónikánál, vagy
Sövény Sándornál személyesen (Lófogó
tanya, Alsószőlők 148/a) vagy a 30/ 218-4987-es telefonon lehet.
A részletes program a város több pontján
kifüggesztésre került.
Sövény Sándor Kiskunkapitány

349 000 Ft.
A beérkező összeget az alapító okiratban
meghatározott célokra fordítjuk. (Versenyek
nevezési díjainak és utaztatásainak
támogatására, házi tanulmányi versenyek
támogatására, év végi jutalomkönyvek
vásárlásához támogatás nyújtására valamint
csereprogram támogatására.)
A továbbiakban is kérjük megtisztelő
felajánlásaikat!
Köszönettel:

Talentum Alapítvány Kuratóriuma
Számlaszámunk: 18349300-1-03

Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
00

Október 12. 16 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
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Szabadszállás
Város Képviselő-testülete
2009.
RÓNA VENDÉGLŐ
ÉTRENDJE
szeptember 16-ai ülésének jegyzőkönyvéből

OKTÓBER

Étkezési térítési díj emelés
Ebéd

Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Róna
C sontleves
vendéglőben
kedvezmény
nélkül étkezők térítési díját 2009. október
01 Csütörtök
Lecsósvirsli, rizs
1-jétől 510 Ft-ról 520Zöldbab
Ft-ra emeli.
leves
02

Péntek

03

Szombat

R ántott szelet, petr.burgonya

04

H úsleves
RÓNA VENDÉGLŐ
ÉTRENDJE
Párolthús, parajfőzelék
OKTÓBER
Zellerkrém
leves
Vasárnap

05

Hétfő

06

Kedd

07

Szerda

08

Csütörtök

09

Péntek

10

Szombat

11

Vasárnap

12

Hétfő

13

Kedd

14

Szerda

15

Csütörtök

16

Péntek

17

Szombat

18

Vasárnap

19

Hétfő

20

Kedd

21

Szerda

22

Csütörtök

23

Péntek

24

Szombat

25

Vasárnap

26

Hétfő

27

Kedd

28

Szerda

29

Csütörtök

30

Péntek

31

Szombat

01

Vasárnap

02

Hétfő

03

Kedd

04

Szerda

05

Csütörtök

N atúrszelet, vegyesköret
Sertésragu leves
Túrós derelye
Kelbimbó leves
C sirkepörkölt, tészta
Tojásleves
R izseshús, befőtt
Zöldségleves
Sült virsli, zöldborsófőzelék
C sontleves
Bakonyi szelet, tészta
H úsleves
Párolthús, paradicsom mártás
Spárgakrém leves
H agymás rostélyos, burg.
Babgulyás
Tejberizs, gyümölcs
Tarhonyaleves
R ántott tonhal, burg.püré
C sontleves
Sertéspörkölt, tökfőzelék
Zöldborsó leves
Milánói spagetti
Karaláb leves
Tarhonyáshús, sav.
D aragaluska leves
Tejfölöstokány, tészta
Zellerkrém leves
R ántott csirke, rizi-bizi
Gyümölcsleves
Zúza pörkölt, tarhonya
Májgaluska leves
Túróstészta, tepertő
Paradicsom leves
Vegyespörkölt, sós burg., sav.
Brokkoli leves
R ántott szelet, mexikói zöldséges rizs
C sontleves
C sirkemáj rizottó
Zöldségleves
Temesvári pu.tokány, tészta
Zöldborsó leves
R izseshús, sav.

2009. október

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

Pályázati felhívás
A Gazdasági-Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet az
önkormányzati intézmények részére
irodaszer és nyomtatvány beszerzésre
pályázatot hirdet. A pályázati
dokumentáció a GAMESZ székhelyén
(6080 Szabadszállás, Kálvin tér 6.)
beszerezhető térítésmentesen 2009.
szeptember 15-től.

Palócleves
Szilvásgombóc
Tarhonyaleves
Mexikói ragú, tésztával
Húsleves
Párolthús, gyümölcsfőzelék
Daragaluska leves
Citromos pulykamell, p.rizs
Tojásleves
Lecsós csirkemáj, tarhonya
Sertésragu leves
Burgonyás tészta, uborka
Rántott leves
Székelykáposzta
Sertésragu leves
Káposztás tészta, alma
Karfiol leves
Rántott tonhal, rizs, petr.mártás
Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Gombaleves
Pásztortarhonya kolbásszal, sav.
(A változtatás jogát fenntartjuk!)

Szabadszállás, 2009.09.18
E.Kovács Imréné
Intézményvezető

Somogyi József
GAMESZ-vezető

Somogyi József
GAMESZ-vezető

2009. október

Mi történt Bösztörpusztán?
Sokakban joggal felmerülhetett a fenti kérdés
augusztus 21-e és 23-a között, látva a Bösztör
felé hömpölygő autó áradatot. Most azt
kellene írnom, hogy bizonyára erre a kérdésre
már azok is választ kaptak a híradásokból újságokból, tv híradókból, akik előzetesen
nem értesültek az eseményről. Gondolhatnánk, hogy a vízcsapból is ez folyik, hiszen
a hivatalos adatok szerint is közel 200.000
ember vett részt ezen a rendezvényen. De
hiába kapcsolgattam a kereskedelmi és
közszolgálati televíziók csatornái között,
nem találtam a Magyarok Országos Gyűléséről semmit. No, de annyi baj legyen! Biztosan
nem jó helyen és időben gyűltünk össze
ennyien. Majd talán legközelebb...
Mindig mondogatom mindenkinek, hogy ha
lehetősége van rá, menjen el mindenhova
személyesen, mert az újságírók, tv-riporterek
nem tudnak mindig, mindenhol ott lenni,
hiszen olyan sok a dolguk...
Aki ellátogatott ezekben a napokban Bösztörpusztára, sok csodát láthatott.
Volt ott lovas parádé, harcmüvészeti bemutató, koncertek, táncházak és gyerekvár. Sőt!
Még esküvők is! Láthattunk-hallhattunk
száznál is több előadást, megcsodálhattunk
világra szóló magyar találmányokat.
Majdnem ezer kézműves és termelő árusította
portékáját, mutatta meg tudományát. De a
legcsodálatosabb számomra nem a vásári
forgatag vagy a hagyományörzők ruhái
voltak, hanem a rendezvényt megelőző két
hét! Amikor is eleinte csak délutánonként
néhány tucatnyian, majd az utolsó héten már
éjt nappallá téve, majd' ezren dolgoztunk
önzetlenül, lelkesedésből azért, hogy
létrejöhessen Magyarország legnagyobb
szabadtéri, hagyományőrző, a népet nemzetté
kovácsoló eseménye. Ezalatt a néhány nap
alatt megmutattuk, hogy igenis tudunk
ÖSSZEFOGNI!
Mert hisszük azt, hogy elindultunk azon az
úton, aminek végén a népből újra NEMZET
lesz!
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal segítették a rendezvény létrejöttét!
Jővőre is várunk mindenkit szeretettel!
(Az eseményről képeket a
www.magyarokszovetsege.hu oldalon
találhatnak)
Magyarok Szövetsége Szabadszállási
Csoportja, Pócs Balázs.

Programajánló
A Magyarok Szövetsége Szabadszállási
csoportja meghívja Önt
a 'Hazatalálás' sorozat következő
előadásaira, a Régiposta Vendéglőbe.
2009. október 16.(péntek) 18 óra:
Molnár Géza: Ártéri gazdálkodás.
2009. október 30.(péntek) 18 óra:
Molnár Atilla: Szkíta hitvilág.
Az előadások továbbra is ingyenesek!
www.szabadszallas-msz.gportal.hu
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Összefoglaló a Szabadszállási Sportegyesület labdarúgó szakosztályának
szeptember hónapban elért eredményeiről
1.forduló: 2009.08.15. HetényegyházaSzabadszállás 5-5 (3-2)
Gólszerzőink: Varga A.3 és Illés L.2
2.forduló: 2009.08.23. SzabadszállásBallószögi KSK 3-3 (2-1)
Gólszerzőink: Illés L.2 és Sári I.
3.forduló: 2009.08.30. Tass-Szabadszállás
5-0 (2-0)
4.forduló: 2009.09.06. SzabadszállásSoltszentimre 4-1 (2-1)
Gólszerzőink: Illés L.2 és Zelenka N.2
5.forduló: 2009.09.12. Helvéciai VállSzabadszállás 1-8 (0-4)
Gólszerzőink: Varga A.3,Zrínyi Zs, Prógli I,
Jakab G, Zelenka N és Sári I
6.forduló: 2009.09.20. SzabadszállásHelvéciai SE 3-2 (1-0)
Gólszerzőink: Prógli I, Varga A és Illés L.

A következő 4 forduló időpontja:
7.forduló: 2009.09.26-án 16:00-kor
Kunszentmiklós
Miklósi GYFE-Szabadszállás
8.forduló: 2009.10.04-én 15:00-kor
Szabadszállás
Szabadszállás-Fülöpszállás SE
9.forduló: 2009.10.10-én 15:00-kor
Ballószög
Ballószögi Váll.-Szabadszállás
10.forduló: 2009.10.18-án 14:30-kor
Szabadszállás
Szabadszállás-Apostag KSE
Sok szeretettel várunk minden kedves
szurkolónkat a mérkőzéseinkre.
Hajrá Szabadszállás!
Huszár István

JUDOTÁBOR
A szabadszállási judosok a nyáron (07. 31-08.
08) 2. alkalommal vettek részt a SOLTI AC
által megrendezett edzőtáborban. Itt a térség
több szakosztályának judokáival barátkozhattunk, sportolhattunk, vetélkedhettünk és
készülhettünk az övvizsgáinkra. A napi 2x2
óra edzésen kívül még jutott erőnk érdekes
játékokra (léghoki) illetve csapatjátékokat
játszottunk: keresztesháborút vívtunk és
számháborúztunk is.
Atáborban sikeres övvizsgát tett:
Dollinger Szabina 4 kyu-narancssárga öv,
Besei Péter 4 kyu-narancssárga öv, Gaál

Csenge 3 kyu-zöld öv, Besei Szimonetta 3
kyu-zöld öv. Ehhez nekik gratulálunk!
Köszönetet mondunk az edzőinknek a
felkészítésért és a szüleinknek, hogy
kifizették a táborázásunk nem kevés
költségét!
Minden érdeklődőt, volt társunkat szívesen
látunk és várunk a hétfőn 6-kor és szerdán 5°°
-kor kezdődő edzéseinkre!

Új fajátékok az oviban

„A MAGYAR DIÁKSPORT
NAPJA”

Két új udvari fajátékkal bővült a Maci csoport és
a Katica csoport udvarrésze az új óvodában. A
gyerekeket nem kellett noszogatni, rögtön
birtokukba vették az új játékszereiket.
Az egyensúlyozó játékhoz a faanyagot Nagy
Nándor erdész ajánlotta fel. Gáspár János, a
balázspusztai kiváló asztalos készítette el
mindkét játékszert, munkadíját pedig
felajánlásként adta az óvodának. A játékok
felállításánál segítségükre volt még Pásztohai
Sándor, aki hegesztést vállalt, valamint Pintér
Jenő, Pintérné Kiss Zsuzsanna, akik sódert és
cementet ajánlottak fel, és Balázs György, aki
szintén cementet ajánlott fel a rögzítéshez
szükséges beton elkészítéséhez.
Az óvoda vezetősége, a dolgozói, a szülők és a
gyermekek nevében köszönjük a munkájukat, a
felajánlásaikat, amellyel hozzájárultak a
gyermekek mozgásfejlődéséhez, felhőtlen,
boldog játékukhoz. Köszönjük!
Szabó Mária

Besei Szimonetta
JUDOKA

2009. szeptember 18-án második alkalommal
került megrendezésre a Magyar Diáksport
Szövetség támogatásával a Felső-Kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás által
meghirdetett „Fuss 2009 métert az iskoládért”
akció. Ez kiegészült azzal, hogy ebben az évben
minden diák legalább 120 perc időtartamban a
mozgás örömének, a sportnak hódoljon.
Köszönet az osztályfőnököknek, minden
tanárnak és tanítónak, akik 60 percen keresztül
segítettek megmozgatni a diákságot, majd rész
vettek a futás előtti bemelegítésen, a futáson és
az azt követő levezető mozgásban.
Köszönjük a Rendőrségnek és a Polgárőrségnek
az útvonal balesetmentes biztosítását, valamint a
diákok ajándékát, az almát, amit jóízűen
ropogtattak el a célba érkezés után.
Az idei futásnak is az volt a másik célja, hogy az
iskolai sportszertár újabb eszközökkel gyarapodhasson. Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak, hogy csatlakozva a Kistérségi
Társuláshoz, résztvevőnként 100 Ft-tal támogatják ezt a kezdeményezést.
A rendezvényről videofelvétel és fényképek is
készültek, amit a www.infofilm.hu honlapon
lehet megtekinteni.
Va r g a I s t v á n
szervező
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2009. október

Európai Mobilitási Hét
Városunk önkormányzata ebben az évben
csatlakozott az egy hetes programhoz. Aláírtuk
az Európai Kartát, melynek szellemében
létrehoztunk egy maradandó intézkedést,
melynek eredményeként a Kuruc- közben
elhelyeztünk egy 30 km-es forgalomlassító
táblát. A napokat sikerült érdekes és változatos
programokkal színesíteni. Két alkalommal
filmvetítésen vehettek részt az érdeklődők.
Megnézhették a Kellemetlen igazság és Az a
kritikus hat fok című filmeket. A vetítés
helyszíne a közösségi ház színházterme volt.
Túrázási lehetőséget biztosítottunk a Kiskunsági
NP területére szakvezetővel. A csodálatos
napsütéses idő, a varázslatos környezet,a nagy
szaktudással rendelkező Molnárné Kati néni
feledtette a résztvevőkkel a kerékpározás okozta
"gyötrelmeket" igazi gyermekként vették
birtokba a homokbuckát, amelyen bukfencet
vetni, szaltót ugrani egyaránt lehetett. A
versenyek színes skáláját vonultattuk fel a
gyermekeknek a mobilitási hét napjain. Számot
adhattak kerékpáros ügyességükről az iskola
udvarán.Ahelyezettek a következők:
5.évfolyam: 1. Szabó Attila 5. osztály
6. évfolyam (leány)1. Juhász Gitta 6. b.;
2. Bazsik Szilvia 6. b.
7. évfolyam (fiúk) 1. Nosza Imre 7. c.;
2. Lovas Tamás 7. b.; 3. Frics László 7. a.
8. évfolyam (fiúk) 1. Kelemen Attila 8. a.
Rajzpályázatot hirdettünk a klímaváltozással
kapcsolatban. Köszönet a rajzot oktató

Versenyeredmények a Petőfi
Sándor Általános Iskolában
2009. szeptember
Testnevelés
1.) Atlétika ügyességi csapatbajnokság
megyei versenye, Kecskemét 2009.
szeptember 22.
Távolugrás
leány
A csapat 4. helyezést ért el a 20 induló csapat
közül.
Bajusz Petra
7. b. osztály
Csereklei Kitti
8. a. osztály
Horváth Dóra
8. c. osztály
Hornyák Anita 8. a. osztály
Tabajdi Anikó
8. b. osztály
Távolugrás
fiú
A csapat 5. helyezést ért el a 12 induló csapat
közül.
Somogyi Imre
8. c. osztály
Nagy László
8. a. osztály
Tóth Ákos
8. c. osztály
Illés Tamás
7. c. osztály
Radics Zoltán
8. a. osztály
Kislabdahajítás leány
A csapat 5. helyezést ért el a 12 csapat közül.
Horváth Dóra
8. c. osztály
Parragh Dóra
8. a. osztály
Csereklei Kitti
8. a. osztály
Tabajdi Anikó
8. b. osztály
Hornyák Anita 8. a. osztály
10x200 méteres váltófutás
A csapat 6. helyezést ért el.
Tabajdi Anikó, Nagy László, Arany Rita,
Kanizsai Lajos Manó, Csereklei Kitti, Tóth
Ákos, Illés Tamás, Hornyák Anita, Radics
Zoltán, Bajusz Petra
Felkészítő tanár: Kertész F. Sándorné és
Rimbás Annamária
Gratulálunk az elért eredményekhez és
további jó munkát, sikeres szereplést
kívánunk.
Igazgatóság

nevelőknek! Az alábbi tanulók bizonyultak a
legügyesebbnek:
5.évfolyam 1. Somogyi Zsófi 5. b.; 2. Nagy
Barbara 5. c.; 3. Nagy Alexandra 5. c.;
Darabos Dorina 5. a.
6.évfolyam 1. Meskó Viktória 6. a.; 2. Kiss
Bianka 6. a.; 3. Varga Bettina 6. a.
7. évfolyam 1. Rafael István 7. c.; 2. Nagy
Andrienn 7. a.; 3. Németh Károly 7. a.
8. évfolyam 1. Szivel Rebeka 8. b.; 2. Tóth
Ákos 8. c.; 3. Süveges Dániel 8. c.
A rendőrőrs és a helyi polgárőrség segítségével
megrendeztük az I. Tour de Szabadszállás-t,
amelyből hagyományt szeretnénk teremteni.
Köszönet Varga Péter őrsparancsnok úrnak. Az
alábbi eredmények születtek:
1.Ágoston Virág 5. a.; 2.Finta Ádám 5. b.;
3.Somogyi Zsófi 5. b.; 4. Kis Bence 5. b.; 5.
Ordasi Csaba 5. b.; 6. Dicsa Dóra 5. b.; 7. Juhász
Gitta 6. b.; 8. Bazsik Szilvia 6. b.; 9. Gyenes
Dániel 6. c.; 10. Szabó Sándor 7. c.; 11. Rafael
István 7. c.; 12. Kelemen Attila 8. a.
Az iskolában KRESZ versenyen vehettek részt
a diákok. A tesztlapok javítása rávilágított arra
a tényre, hogy gyermekeinknek nagyon
alacsony a kerékpáros közlekedésre vonatkozó
ismerete. A jövőben módot kell találni a
hiányok pótlására. A verseny eredménye:
5. évfolyam:1. Lukácsi András 5. c.; 2.
Somogyi Zsófi 5. b.
5. évfolyam 1. Juhász Gitta 6. b.; 2. Meskó

Viktória 6. a.; Bazsik Szilvia 6. b.
8. évfolyam 1. Kelemen Attila 8. a.
A programok nyilvánosak voltak a városlakók
számára is, ennek ellenére csak általános
iskolások vettek részt rajtuk. Az eredményhirdetésre az általános iskola udvarán került sor
szeptember 23-án. A Közlekedési, Hírközlési és
Energiaügyi Minisztérium által rendelkezésünkre bocsátott tárgyak nagy sikert arattak a
tanulóink körében. Az ÖKO táska tartalma
golyóstoll, fényvisszaverő karszalag illetve
nyakpánt, mobil vagy kulcstartó, matrica,
pénztárca, oldaltáska...stb. A díjakat dr. Balázs
Sándor polgármester úr adta át, aki ajándékokat
is hozott, így különdíjban részesültek azok, akik
a legtöbb programon részt vettek. Jutalmuk
kerékpárra szerelhető első-hátsó világítás.
Akik a legtöbb programon részt vettek:
Somogyi Zsófi 5.b Juhász Gitta 6.b Bazsik
Szilvia 6.b KelemenAttila 8.a
A programok szervezésében és kivitelezésében
nagy segítségemre volt Nagy Géza tanár úr, az
iskola diákönkormányzatának vezetője.
Köszönöm munkáját!
Köszönöm mindenki közreműködését, aki
segítette a program megvalósulását! Ki
hivatalból, ki anélkül. Reméljük, hasonlókra
kerülhet még sor a jövőben. Végül, de nem
utolsósorban köszönöm a résztvevőknek az
együttgondolkodást!
Csőke József képviselő a mobilitási hét
szervezője és lebonyolítója

A magyar gyerekek Schönenberg-Kübelbergben
közeli erdőben a Szent
Jakab túraútvonalon.
Délután Kaiserslauternben kaptunk szabadidőt. Nemcsak a várost
csodáltuk meg, hanem
magunknak és családunknak ajándékot
vásároltunk.
Pénteken a testvérvárost, SchönenbergKübelberget térképeztük fel, s ellátogattunk az iskolába is. A
napot és a hetet egy jó
hangulatú grillparty
zárta. Bár a hét során
volt honvágyunk, nehezünkre esett a búcsúzás,
még egy-két könnyVégre eljött ez a nap! Indulás hajnali fél 6-kor
volt, s még 16 óra utazás állt előttünk. Mire este
negyed kilencre megérkeztünk SchönenbergKübelberg városába, nagyon elfáradtunk,
ugyanakkor örültünk is, hogy viszontláthatjuk
német barátainkat, akiktől májusban a Keleti
pályaudvaron búcsút vettünk, s e-mailben
tartottuk a kapcsolatot.
Másnap délelőtt Pirmasensben ellátogattunk a
Dynamikumba. (Ez a magyar Csodák
Palotájának felel meg.) Az ebéd McDonald'sban
volt. Délután fürdeni mentünk a város
élményfürdőjébe. Ez volt a nap fénypontja.
Sokat csúszdáztunk és ugráltunk a mélyvízbe.
Szerdán 40 km-t tettünk meg sínbiciklivel
Altenglantól Staudernheimig St. Julian-ban.
Karl-Heinz Schoon polgármester úr és titkárnője
piknikkel lepett meg bennünket.
Csütörtökön 12 km-es gyalogtúrát tettünk a

cseppet is ejtettünk.
Köszönjük Szabadszállás Város Önkormányzatának, a Talentum Alapítványnak és
Szüleinknek a pénzügyi támogatást, amellyel
lehetővé tették, hogy egy élményekkel teli hét
során német barátainkat meglátogathassuk.
Szivel Rebeka
8. b. osztályos tanuló
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Házipatika

Amit az ügyeleti ellátásról tudni kell

A gyógynövények alkalmazása olyan őseredetű,
mint maga az ember. Haszná-latukkal a test
természet adta gyógyulási törekvését
támogatjuk. Most a III. évezredben, az emberek
felismerték, mennyire fontos mindez. Új, s régen
legyőzöttnek hitt betegségek támadnak ránkszervezetünk harmonikus működésére sosem
volt nagyobb szükségünk.
Szeretnék megismertetni néhány gyógynövényt.
Fokhagyma:
Tulajdonságok: illóolajban, nyomelemekben,
ásványi sókban, A-, B1-, B2-, PP- és C-vitaminban
gazdag. Erős baktériumölő, továbbá fertőzést
gátló (antiszeptikus), köptető és vérnyomáscsökkentő is.
Alkalmazása: Ételekben, forrázatban vagy
főzetben egyaránt használjuk. Reumás
fájdalmak, hörghurut, bélférgek, láz, influenza és
magas vérnyomás ellen hatásos.
Külsőleg: összezúzzuk, és mustártapaszt készítünk neuralgiák (idegbecsípődés, lumbágó,
ideggyulladás) ellen, vagy dunsztkötést
alkalmazunk tyúkszemre, szemölcsre. A
fokhagyma levét fürdővízbe is tehetjük, vagy
bedörzsölésre használhatjuk. A főzet hatásos
bélféregűző. A fokhagymából készült kivonat
számos gyógyszeripari termék alapanyaga,
magas vérnyomás ellen alkalmazzák.
Élelmiszerként a mediterrán konyha talán
legismertebb összetevője, számos étel
nélkülözhetetlen alkotóeleme.

Aközponti ügyelet működtetése:
6080 Szabadszállás Mindszenthy tér 5. szám alatti rendelőben
történik.
Aközponti ügyelet működési rendje:
Hétfőtől péntekig
Péntek
Hétvége
Munkaszüneti napok

16.00
13.00
08.00
08.00

08.00
08.00
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
Szerda
12.00 16.00 Dr. Laza Erika
Csütörtök
12.00 16.00 Dr. Tóth Gyula
A fentieket értelmezve a központi ügyeleten szolgálatot teljesítő orvos
feladata az érintett háziorvosi körzetek lakosságának folyamatos,
alapszintű sürgőségi ellátása, amely fogalomba nem tartozik például a
gyógyszerfelíratás, amely a hétközi háziorvosi rendelésen megtehető.
Somogyi József
GAMESZ-vezető

(forrás: Gyógyító növények)

EGY ÚJ LAKÁSNÁL AKADNAK MEGLEPETÉSEK.
Legalább a hitel miatt nyugodt lehet.
Az akció időtartama: 2009. szeptember 14 október 31.

Munkanélküliségre szóló törlesztési biztosítás:
Az akció időtartama alatt igényelt, az OTP Bank és OTP Jelzálogbank által folyósított
forint és deviza alapú lakás- és jelzáloghitelek (kivéve Világhitelek) mellé
2010. december 31-éig az OTP Bank vagy az OTP Jelzálogbank fizeti Ön helyett a
havi díjfizetésű Törlesztési Biztosítás „B” csomagjának díját (egy adós vonatkozásában),
a biztosítási kondíciók szerint.
Díjelengedési akció:
Minden forint és deviza alapú lakás- és jelzálog típusú hitel, valamint lakáslízing esetén:
Hitelbiztosítéki-érték megállapítási díj: 0 Ft (maximum 1 ingatlanfedezet esetén).
Közjegyzői díj: az OTP Bank / OTP Jelzálogbank / OTP Lakáslízing fizeti meg,
illetve meghatározott esetekben utólag megtéríti.
2009. október 1-jétől új feltételekkel újrainduló támogatott lakáshitelek esetén is!
A tájékoztatás nem teljes körű. Részletes feltételek:
www.otpbank.hu www.otplakaslizing.hu
06 1/20/30/70 366 6666 06 40 366 666
Reklámfilmek, további ajánlatok: www.nemduma.hu
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Agilis munkatársakat keresek,
hölgy személyében.
Mellékjövedelem!
Érdeklődni:
06-70/506-30-48
Semmit nem kell fizetni.

2009. október

Szabadszálláson
a Szegfű utcában
építési telek eladó!
Érdeklődni :
06-30/36-33-678

Hitelek ügyintézése:
-díjelengedési akcióval
-kedvező feltételekkel
Befektetési tanácsadás.
Biztosítások megkötése.
Mobil Bankár
06-20/580-51-26

Megnyílt
Szabadszállás legnagyobb
angol használtruha üzlete.
Extra minőségű, vállfás ruhákkal,
kedvező kilós árakkal.
Új ruhákkal, outlet árukkal.
Szabadszállás, Arany J. u. 2/a szám alatt,
az üzletház mögött.
Várja minden kedves régi és új vásárlóját
Ájpliné Szombati Tímea.

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: október 22. 16 óra

2009. október

SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ

Kresz tanfolyam
Moped ( segédmotor ) Motor Személygépkocsi vezetői C,D,E Traktor

ŐSZI AKCIÓ!
DIÁKKEDVEZMÉNNYEL!
Szabadszállás
Általános Iskola

Tanfolyam helye:

Tanfolyam megnyitó:
2009. október 5-én 16 óra
2009. október 7-én 16 óra
Kedvezmények:Otthonától vezethet
Kamatmentes részletfizetés
Korszerű gépkocsin tanulhat vezetni
Számítógépes felkészítés

Mészáros István 06-20/980-90-49
Debreczeni Tibor 06-20/807-57-96
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Házasságkötések
Kocsár Dóra - Supola Balázs
2009.09.05.
Markacz Anikó - Lehoczki Zsolt
2009.08.22.
Kárász Katalin - Kristóf Gábor
2009.08.08.
Hegedűs Ibolya Sára - Járai Tibor
2009.08.07.
Raffael Mónika - Lázár Jácint
2009.06.27.
Molnár Mariann - Nagy Sándor
2009.06.06.
Farkas Csilla - Rajkovics Tamás
2009.04.25.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Dézsi Sándor
temetésén megjelentek,
sírjára koszorút és virágot helyeztek.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Csányi István
temetésén megjelentek, mély
gyászunkban velünk együtt éreztek.
A gyászoló család
Szeretnénk mindenkinek
megköszönni, akik

Oszlánszki Pált,
szeretett édesapánkat, fiamat,
testvéremet utolsó útjára elkísérték.
Köszönjük a Róna TSZ vezetőségének,
volt munkatársainak, barátoknak,
rokonoknak, jó szomszédoknak.
A gyászoló család

Alapító:
Szabadszállás Város Önkormányzata
Kiadó:
Petőfi Sándor Városi Könyvtár
honlap: varosikonyvtar.5mp.eu
Felelős szerkesztő:
Gyenes Mónika
Telefon: 06-76/558-006/122
Szerkesztőség levelezési címe:
6080 Szabadszállás,
Kossuth L. utca 2.

E-mail:
szabadszallasi.hirmondo@szabadszallas.hu

Szabadszállás Város honlapja:
www.szabadszallasvaros.hu;
www.szabadszallas.hu
Megjelenik: 2800 pld-ban
ISSN 1788-9812

