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A' KUN MARS
Indully, Vitéz, Isteni kéz Vezéreli utadat.
Tudom, jó sziv, melly mindig hiv, vonnya lábodat,
Hartzolni termett kezedet, Rettenthetetlen szivedet Add
Királyodnak.
Rontsd el az Ellenség sorát, Duld fel, predáld el
Táborát,
Ditsősségét, fényességét nyujtsd Országodnak
Márs mezején, az elején mutasd Vitézi Nemed,
Ott neveljed, fel emeljed igaz Érdemed.
Rajta hajts Ellenségeden, hogy ne tapodjon főldeden,
Messze el űzzed,
Királyodnak, Országodnak, eggyetlen eggy Sajátodnak
Ellenségét, rút fellegét rab szíjjra fűzzed.
Sas körömmel nagy örömmel tépd el veres sapkáját.
Fel tüzellyed, fel persellyed meg száradt fályát.
Plántálly Koronát helyébe a' jó Királyok fejében,
Melly gyümöltsözzön
Az igazság folyására, hogy akadhasson lábára.
Ebben Nemed, nagy Érdemed mindent előzzön.
Vitéz Kúnok, meg nem únok értetek sohajtani,
Mert ti tudtok, rám nem untok rajta hajtani
Az Ellenségnek táborán, vitézül piszkálni során
Királyotokért.
Rajta tehát, ha Kún fi vagy, míg benned a' Vér meg nem
fagy,
Indullyatok, hartzoljatok Jo Hazátokért.
Isten karja bé takarja mindenkor fejeteket,
Ő tanittsa, igazittsa Kezeiteket.
Ő légyen erős bástyátok, Ő rá magatok
bizzátok.Királyotokért
Rajta hát már, ha Kun fi vagy, Míg benned a ' Vér meg
nem fagy
s.a.t
******************
„ Végül a kunságiak harcias vérmérsékletének
tanúbizonyságaként idézek egy naturális szépségekkel
ékeskedő verbunkost, kitekintés céljából ezúttal a
Nagykunságból:

A Kiskunságban és a Nagykunságban 2009. szeptember hónapjában kerül először
megrendezésre a kunok magyarországi betelepedésének 770. évfordulója
tiszteletére a Kunok I. Világtalálkozója. Minden kun település kötelessége a kun
hagyományok, a kun identitástudat megőrzése, annak ápolása és továbbfejlesztése.
Az ország e területrészére, ahol ma élünk, a Felső-Kiskunságra (Kunszentmiklós,
Kiskunlacháza, Szabadszállás, Fülöpszállás, Kunpeszér, Kunadacs), őseink a 1314. században telepedtek le. Az itt élők ritka összetartástudattal élték át az elmúlt 8
évszázad megannyi viszontagságát. Rendezvényünkkel nekik is tisztelgünk.
Célunk megmutatni magunkat, ráirányítani a figyelmet múltunkra,
hagyományainkra. A mai érték- és életmódváltó világban a lappangó, itt-ott eltűnni
látszó azonosságtudat felébresztése és felélesztése. A kun kiállás büszkeség, a kun
virtus minden kun származású ember értékformáló ereje kell, legyen. Bízunk
benne, hogy a szeptember 19-i rendezvényünk minden vonatkozásban ezt a célt
szolgálja. Várunk mindenkit, akit érdekel a kunok, a Felső-Kiskunság történelme,
megmentett hagyományunk.
PROGRAMOK:
Szeptember 16-19-ig
-kiskunlacházi programok
Szeptember 18. (péntek) Szabadszállás városháza
00
-16 Kun Lászlóról készült festmény átadása
00
-17 Kun Emlékhalom avatása, felszentelése, helyszín: Szabadszállás és
Fülöpszállás határa
00
-18 Kun Emlékhalom avatása, felszentelése, helyszín: Szabadszállás és
Kunszentmiklós határa

Szeptember 19. (szombat) Kunadacs
00
- 09 Vendégek fogadása
00
-10 -tól Ünnepi műsorok helyszín: Kunadacs községi park, Kun Emlékmű
- Kun Miatyánk, vers és ének
- Beszédet mondanak:
- Bányai Gábor a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnöke
- Ficsór József a KÖSZ elnöke
- Rendező települések polgármesterei
- Kazah nagykövet
- Peterdi Vera Főmúzeológus előadást tart a kunok történetéről
- Kun zászlók szentelése és megáldása
00
„ Hires szép város Kunhegyes,
- 12 Ebéd
00
A kun legény hej, de hegyes!
- 13 Játékos fogathajtó verseny (sportpálya)
00
00
Kard illik az oldalára,
- 14 -18 -ig Települések hagyományörző csoportjainak műsora (szabadtéri
színpad)
Rezes csákó homlokára,
00
- 16 Iloncsuk Szabadcsapat bemutató, kun harci játékok
Fényes csizma a lábára.
30
- 16 Bács-Kiskun Megyei Huszár Bandérium és Tüzérütegének bemutatója
Csengő sarkantyu sarkára!
00
00
- 17 -20 -ig Kun virtus játékok (petrencerúdtartás, hordóemelés, rönkdobás,
Segge alá sárga nyereg,
stb.)
S lesz belőle huszár gyerek!”
00
- 19 Szentmiklós Big-band műsora
00
- 20 Kiskunlacházi Fúvós Zenekar előadása
00
(forrás: Illyés Bálint- XVIII. századi helyi kéziratok, - 21 Svetter együttes műsora
00
- 22 Tábortűz
Kunszentmiklós)
RENDEZŐ ÖNKORMÁNYZATOK
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A „Kunok I. Világtalálkozójáról” kicsit másképpen
Ezen írás azzal a nem titkolt céllal születik,
hogy majdan a szabadszállási s kunadacsi
eseményeken minél több Szabadszálláson
élő kun, s nem kun származású ember részt
vehessen. Amikor olyan különleges alkalom
születik (jelen esetben a „Kunok I.
Világtalálkozója”), amely a történelmi
múltból, a kun népcsoport eredetéből,
hagyományából, népszokásaiból, a kun
identitás tudatból táplálkozik,
akkor
büszkének kell lennünk! Hisz az a nép, s az a
nemzet tud a jövőbe vezető útra lépni, aki
tiszteli őseit, megtartja szokásait, anyanyelvét
őrzi! Valószínűleg ez a megtartó erő
biztosította azt is, hogy a 770 évvel ezelőtt
betelepülő kunok leszármazottai, most
összefogván, közösen e nagyszerű rendezvénysorozattal ünneplik fennmara dásukat!
„A kunsági embernek tartása van, nem is
akármilyen! Nyakas, elszánt emberek élnek
itt, akik a szíken is talpon maradtak, s
minden nagy sorsfordulónál megmutatkozott, hogy a szívük is ott van, ahol a
kenyerüket szelik.”- írja Bartha Júlia egyik
kunokról szóló tanulmányában. Nekünk,

akik itt éljük életünket Szabadszálláson (még
azok is, akik kun szófordulattal a jövevényt
jelentik, azaz „gyütt-mönt”-ek) fontos, hogy
úgy tekintsünk erre a rendezvényre, amely
tényleg a Mienk! Hiszen az itt élőkből
táplálkozik! Nagyszerű kezdeményezés a
„kun halmok” (kurgánok, határhalmok)
visszaállítása, hisz az eredeti kun halmok
mára sok helyen lepusztultak, vagy éppen
mesterségesen tették tönkre! Immár sok
helyen védetté nyilvánították őket. Érdemes tudnunk arról is, hogy a kun
halmokon álló kun babák (kamennaja
babák), kezükben csészét tartva, Napkelet
felé tekintve: a közép-ázsiai hagyományokon alapuló testvérré fogadás rítusát
jelenítik meg. Itt említeném meg, hogy a
kunadacsi közös rendezvényen szabadszállási hagyományőrző csoportok is
fellépnek. A „Kun vírtus” játékok résztvevői
között pedig szabadszállási birkózók is
lesznek. A „kun babák” készítői Kis-tóth
Ferenc, s Tabajdi István szabadszállási
illetőségű művészek. Tehát fontos, hogy ott
legyünk, ahol a Mieink is vannak!
Az ünnepi eseményeken való viszontlátás

reményében a következő, kunokról szóló
Bartha Júlia tanulmányában fellelt idézettel
búcsúznék:
„Maguk között az a mondás járja, hogy a
kunok a legkiválóbb magyarok. Azonban
amikor a másságot, a különállást, de befelé
az összetartozást kellett megmutatni, a
saját kultúrából merítettek. Ekkor bomlott
ki teljes pompájában az, amit ma kunsági
díszítőművészetnek nevezünk, nyelvemlékeinkben bizonyos szavak máig élnek, a
sajátos viselet, a pásztorélet néhány kelléke
úgyszintén, és a rítus megtartó erejénél
fogva az emberélet fordulóihoz fűződő
szokásokban maradtak meg a kun
műveltség reliktumai. Bár közel nyolcszáz
év telt el azóta, hogy a kunok megtelepedtek, ezek a kulturális elemek
markánsan kirajzolódnak különös színt
adva a magyar népi kultúrának, amint azt
az elmúlt évtizedek történeti-néprajzi
vizsgálatai körvonalaiban tisztázták.”
Tisztelettel: Kisné Vidéki Eszter

Szabadszállás Város Képviselő-testülete 2009. július 14-ei ülésének határozatai:
Tóth Zoltán területvásárlási kérelme
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
pénzügyi és igazgatási bizottság javaslatára
úgy dönt, hogy a Szabadszállás 0331/5 hrsz-ú
1/2 részben önkormányzati tulajdonú, tanya,
szőlő művelési ágú ingatlant felértékelés után
a felértékelés szerinti áron értékesíti Tóth
Zoltán Budapest, Dob u. 86. II./6. szám alatti
lakos részére azzal, hogy az értékbecslés díja a
vevőt terheli. A képviselő-testület úgy dönt,
hogy a 0331/5 hrsz-ú ingatlan 1/2 részének
tulajdonjoga vonatkozásában elővásárlási
jogáról Tóth Zoltán javára lemond. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingatlanra vonatkozó adásvételi
szerződés aláírására.
SZITEPKft.adás-vételi szerződései
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatára
úgy dönt, hogy egyetért a SZITEP Kft-nek
Szabadszállási AKK Kft-vel a 2223 hrsz-ú
ingatlanra, valamint az Orbitas Ingatlanfejlesztési Kft-vel a 2220, a 2236 és a 2243
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó adás-vételi
szerződések megkötésével. A képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy a SZITEP Kft
és az INVEST-BRÓKER Ingatlanfejlesztési,
Befektetési Tanácsadó és Vagyonőr Kft-vel a
2237 hrsz-ú, valamint a Projekt Kontroll
Tanácsadó Kft-vel a 2230/2 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan adásvételi szerződést kössön. A
fenti adásvételi szerződések megkötésekor az
előzmények 2. pontjában kerüljön
módosításra az, hogy a Társasági Szerződésnek ne csak a 15.10 pontja, hanem a 15.112 pontok mindegyike szerepeljen. A
képviselő-testület felhatalmazza dr. Balázs
Sándor polgármestert, hogy a SZITEP Kft
taggyűlésén a képviselő-testület döntését

képviselje.
SZITEP Kft által kötendő bérleti
szerződésekhez hozzájárulás
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatára
úgy dönt, hogy hozzájárul a SZITEP Kft-nek
-Dougles Timber Product Kft-vel a 2219
hrsz-ú ingatlanra, az
-Aligátor Security Kft-vel a 2252 hrsz-ú
ingatlanra, a
-Sportkastély Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft-vel a 2224 hrsz-ú ingatlanra,
-Jankovics Tibor egyéni vállalkozóval a 2241
hrsz-ú ingatlanra, az
-Orbitas Ingatlanfejlesztési, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft-vel a 2242 hrsz-ú ingatlanra,
-Saubermacher-Magyarország Szolgáltató
Kft-vel a 2228 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
bérleti szerződések megköté-séhez. A
képviselő-testület felhatalmazza dr. Balázs
Sándor polgármestert, hogy a SZITEP Kft
taggyűlésén a képviselő-testület döntését
képviselje.
MMDF Kft további támogatása
Szabadszállás Város Képviselő-testülete a
Pénzügyi és Igazgatási Bizottság javaslatára
úgy dönt, hogy az MMDF Kft számára 2009.
július, augusztus, szeptember hónapra bruttó
100.000 Ft kerüljön bérleti díj támogatásként
kifizetésre. A képviselő-testület úgy dönt,
hogy a bérleti díj összegének fedezete a
dologi kiadásokból a támogatási keretbe
kerüljön átcsoportosításra.
Szabadszállás Város Képviselő-testülete
2009. július 29-ei üléséről
A154/2009. számú határozat kiegészítése
Szabadszállás Város Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy a 154/2009. számú határozatát,

melyben a Szabadszállás Város Önkormányzata a KEOP-7.1.2.0/1F-2008-0118 jelű
„Szabadszállás Város csatornázása és
szennyvíztisztítása” című pályázat
önerejéhez kapcsolódóan EU Önerő Alap
támogatási igény benyújtásáról döntött a
következőkkel egészíti ki:
A pályázat összköltsége: 58.950.000 Ft,
önereje 8.842.500 Ft, amely 50 %-ára, azaz
4.421.250 Ft elnyerésére pályázatot nyújtott
be az EU Önerő Alap támogatás című
pályázati felhívásra.
Aberuházás pénzügyi ütemezése:
1.EUAlapokból igényelt forrás összege:
2009. évben: 12.661.812 Ft, 2010 évben:
29.929.562 Ft, összesen: 42.591.374 Ft;
2.A fejlesztéshez hazai társfinanszírozás
keretében biztosított összeg:
2009. évben: 2.234.438 Ft, 2010 évben:
5.281.688 Ft, összesen: 7.516.126 Ft;
3.Apályázató saját forrása (hitel):
2009. évben: 2.628.750 Ft, 2010 évben:
6.213.750 Ft, összesen: 8.842.500 Ft, amelyet
a képviselő-testület a Szabadszállási Víziközmű Társulaton keresztül hitel felvételével
biztosít.
4.A Pályázó által igényelt EU Önerő Alap
támogatás összege:
2009. évben: 1.314.375 Ft, 2010 évben:
3.106.875 Ft, összesen: 4.421.250 Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásával kapcsolatos intézkedések
megtételére.
Önkormányzat
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Szent István Nap
Az augusztus 20-i városi ünnepség történelmi képek fénykarc kiállításának megnyitójával kezdődött. A polgármester a következő beszédet mondta:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplő Szabadszállásiak!

Tisztelettel köszöntöm Önöket Nemzeti
Ünnepünkön, augusztus huszadikán.
Örömteli megtiszteltetés számomra, hogy
rendezvényünket évről-évre nagyobb
létszámban tisztelik meg. Bízom abban, hogy
ez annak üzenetét rejti magában és vetíti
előre, amely több mint ezer éve őrzi a
magyarságot, több száz éve vigyázza
településünket, és amelyre a mostani nehéz
időkben a minden eddiginél nagyobb
szükségünk lenne, és amely üzenet a
következő ősi magyar értékek alapján
nyugszik. Ezek a szükséges értékek, melyek
csaknem eltűntek életünkből a következők:
életerő
céltudatosság
folytonosság
összetartozás
törekvés a megmaradásra
hűség.
Amíg vannak e Hazában és e Városban
olyanok, akik ezeket az egyszerűségük miatt
magasztos elveket képesek elfogadni és
követni, van remény a fejlődőképes
fennmaradásra.
Ez a nap minden időben ünnep volt. Kivéve
egy időszakot, az 1848-49-es forradalmat és
szabadságharcot megtorlásként megkeserítő
gyalázatos Bach-korszak idejét. Ebben az
időben ugyanis az Államalapítás augusztus
huszadikai ünnepe betiltott ünnep volt.
Augusztus huszadikát az elmúlt
évtizedekben, és a változó politikai viszonyok
között minden politikai erő a saját
elképzelései szerint alakította, és használta.

Kiskunkapitány következő
fogadónapja:
00

Szeptember 14. 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

Kevés olyan ünnep van, amelynek annyi
elnevezése fogalmazódott meg, mint a mai
Nemzeti Ünnepünknek. Hiszen erről a
napról eszünkbe jut Szent István királyunk,
a Szent Korona és az Államalapítás, az új
kenyér, valamint az Alkotmány. A két
világháború között például egyértelműen
Szent István és az Államalapítás ünnepe volt.
Augusztus huszadika, mint nemzeti ünnep, a
Horthy-rendszerben vált a magyarság
egyértelmű ünnepévé.
Az 1945 utáni
időkben pedig az új kenyér, és az Alkotmány
ünnepeként került előtérbe. Napjainkban
elsősorban ismét az Államalapítás, Szent
István, és az új kenyér ünnepeként tartjuk
számon.
Mindezek ellenére elmondhatjuk azonban,
hogy Szent István Ünnepe a legkevésbé
megosztó ünnep. Talán azért, mert az soha
nem volt vitatott, hogy a keresztény Magyar
Állam megalapításának kezdetét jelzi, immár
1009-dik éve!
Az ezer körüli években a magyarság válaszút
elé került. Egyetlen lehetőség látszott a
fennmaradásra, a keresztény Európához
való csatlakozás. A királyi hatalom jelképe a
korona volt. Aki a császártól kért koronát,
annak a hatalmát a császár pártolta és védte,
de az ilyen uralkodó és ország egyben
alávetette magát a császár uralmának, így
függetlenségét is elveszítette. István király jól
átlátta ezt a helyzetet. Az Árpád-ház
sarjaként senkinek nem akart a hűbérese
lenni, független kívánt maradni. Egy
független, de Európai szemmel elfogadott
keresztény ország uralkodója akart lenni.
Ezért nem a császártól, hanem a pápától kért
koronát és áldást. II. Szilveszter pápa
koronát adományozott Istvánnak. Amikor a
katolikus egyház feje megtudta, hogy István
hogyan keresztelte meg egész népét, így
nyilatkozott, elismerve István érdemeit: „
…Én csak apostoli vagyok, de István valódi
apostol. …” Ezért nevezték magukat az
Istvánt követő magyar uralkodók „apostoli
királyoknak”. 1001. január 01-én
Esztergomban Istvánt királlyá koronázták.
Ezzel megszületett a keresztény Magyar
Állam. Eljött az idő, hogy a nyugati Európa
tudomásul vegye és elismerje a Magyar
Állam születését. István király ezek után

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

szünnap
9-12 13-1430
9-12 13-16
30
9-12 13-14
9-12 13-16
9-12

folytatta az egységes állam megerősítését.
- kialakításra került a területi
közigazgatás, és a vármegye rendszer
végbement a királynak alárendelt
katonai szervezet kialakítása
létrejött a királyi udvari szervezet és
udvartartás
nyugati minta szerint felállításra
került az ország legfőbb vezető
testülete, a királyi tanács
az egyházszervezés párhuzamosan
haladt az államszervezéssel.
Megalakult az Esztergomi, és a
Kalocsai Érsekség, valamint nyolc
püspökség. Létrejöttek a
kolostorok és apátságok.
folytatódott a kereszténység
rendszerének fejlesztése,
megteremtődtek az egyház
működésének feltételei
elkezdődött a hivatalos fizetőeszköz
gyártása, a pénzverés
oklevelek, és két törvénykönyv
kiadására került sor
sikeres diplomáciai tevékenység és
külpolitika folyt.
Szent István egyik kézzelfogható és szemmel
látható alkotását, a Szent Imre templomot
Városunktól nem messze, Soltszentimrén a
mai napig is megcsodálhatjuk.
István király döntésének helyességét a
történelem, és a magyarság fennmaradása
igazolja. Mindezt utódja, I. László király is
átlátta, ezért 1083-ban szentté avattatta.
Azóta tartjuk számon a magyarság első
királyát István királyt, Szent István
királyként.
A Magyarok Országát a kard szerezte, és a
kereszt tartotta meg. Ha a turáni átok, azaz az
irigység,
féltékenység, kishitűség nem
bomlasztja tovább sorainkat, Államunk
örökre fennmarad.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A
rendezvény további részeihez jó szórakozást,
és kellemes hétvégét kívánok!
Dr. Balázs Sándor
polgármester
**********
Szent István Napi városi ünnepség
alkalmából birkapörkölt főző versenyt
rendeztek melynek eredménye:
Különdíj:
Honvéd Nyugdíjas Klub - Sallai László
1. László Tibor
2. Szombati László
3. Kislányok csapata
4. Varga Sándor
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A csatornázási projekt előrehaladása

Bár jelenleg a tennivalók nem olyan
látványosak, mint majd a kivitelezési munkák,
de a csatornahálózat és a szennyvíztisztítás
kiépítésének előkészítése feszített tempóban
halad, igaz, jelen fázisban csak a tervezőasztal
mellett. Sokan és sokat dolgozunk azért, hogy

Szabadszálláson a jövő év végén megkezdődjön a csatornahálózat kiépítése.
Elkészült a beruházásra vonatkozó részletes
megvalósíthatósági tanulmány, melyet
benyújtottunk a támogató hatósághoz véleményezésre.
A jóváhagyást követően a tervezőé lesz a
legfontosabb feladat, hiszen el kell készítenie
az utcákban a csatornahálózat nyomvonal
tervét és a szennyvíztisztító bővítésére is
javaslatot kell kidolgoznia.
Ennek első lépcsőjeként földmérő szakemberek jelennek meg az utcákban, akik
felmérik azok nyomvonalát, kialakítását.
(A mérőműszer gyakran összekeverhető a
trafipax-szal, de ne ijedjenek meg a műszer
csak helymeghatározásra szolgál.)
Néhány utcában szükség lesz talajmechanikai
vizsgálatra, mely egy kis átmérőjű furat
készítésével és talajszelvény kiemelésével

jár.
Kérjük, fogadják kollegáinkat segítőkészséggel és megértéssel
Ezalatt az Önkormányzatnál is lázas munka
folyik, dr. Balázs Sándor polgármester úr és a
dr. Kusztos Mónika jegyzőasszony egyébként
is nem kevés munkája mellett napi szinten
készíti elő az Uniós projekt által megkövetelt
dokumentációkat, folyamatosan teljesítik
kéréseinket, segítik munkánkat.
Mi pedig mindent elkövetünk, hogy Önök
naprakész tájékoztatást kapjanak a projekt
állásáról és támogassák megvalósulását, ezért
kérjük, rendszeresen látogassák az Önkormányzat honlapját és kérdéseikkel bátran
keressenek minket a következő e-mail címen:
keopszabadszallas@innosystem.hu
Dr. Vasvári Vilmos
Projektmenedzser

Városi televízió Szabadszálláson
KISKUN TV néven fogja adásait sugározni a
szabadszállási városi televízió, terveink
szerint október 1-től. Szándékaink szerint
mind az Optanet és mind a TvNetWork
előfizetők is foghatják majd programjainkat.
Mint közműsor-szolgáltató, elsősorban
közszolgálati műsorokat vetít majd. Úgy, mint
képviselő-testületi ülések, városi rendezvények. Két saját műsor is kialakulóban van. Az
egyik az Egyenes beszéd című, amelyik egy
hír és közéleti műsor lesz, a második, pedig az
Arcok címet viselő magazinműsor, amelyben
olyan Szabadszálláson élő embereket mutat
be, akik személyisége meghatározó városunk
életében. Természetesen képújságot is
olvashatnak majd.

Hirdetési tarifáink:
Magánszemélyek részére, név- és
születésnap, évforduló, családi, baráti
jókívánságok, üzenetek, egységesen bruttó
500 ft-os áron egy napra adhatók fel.
Lakossági:(csak szöveg)
1 hét: 1000 Ft + ÁFA
1 hónap: 3800 Ft + ÁFA
Vállalkozói, közületi: (csak szöveg)
1 hét: 3000 Ft + ÁFA
1 hónap: 10 000 Ft + ÁFA
+ fotó: képenként 200 Ft
A felvett hirdetések a felvételt követő napon

Amit az ügyeleti ellátásról tudni kell
Aközponti 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
Kedd
Szerda
Csütörtök

12.00
12.00
12.00
12.00

16.00
16.00
16.00
16.00

Dr. Ódor István
Dr. Csányi János
Dr. Laza Erika
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

12 óráig kerülnek a képújságba! EXPRESSZ
megrendelés estén a hirdetés a felvételtől
számított 1 órán belül a képújságba kerül,
melyért hirdetési oldalanként 500 Ft felárat
számolunk fel! Hirdetésfelvétel csak
személyesen történik! Időpont egyeztetés:
30/2787-587 Szabó Mária
Várjuk a televízióval kapcsolatos ötleteiket,
észrevételeiket is! Ezeket kizárólag
elektronikus levélben a
kiskuntv@indamail.hu címre várjuk!
Névtelen levelekre nem áll módunkban
válaszolni!
Szabó Mária

A Magyar Irodalomtörténeti
Társaság Szabadszálláson
2009. szeptember 26.
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság több
napos konferenciát rendez, amelynek egyik
állomása Szabadszállás lesz 2009.
szeptember 26-án.
A konferencia résztvevői 14 órakor érkeznek
a József Attila Közösségi Házba.
14.00 tól Török László szabadszállási
magyartanár bemutató órát tart
tanítványaival.
15.00 tól Molnár Péterné tanár,
helytörténész „Petőfi hagyományok ápolása
Szabadszálláson” címmel előadást tart Tóth
Sándor helytörténész kutatásai alapján,
valamint találkozás Tóth Sándorral és
Petőfi-rokonokkal.
16.00 tól a Helytörténeti Gyűjtemény és a
szabadszállási Petőfi emlékhelyek
megtekintése.
A konferencia iránt érdeklődőket várjuk a
Közösségi Házba!
Bányai János
képviselő

2009. szeptember
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Petőfi nyomában Erdélyben
A Bács-Kiskun megyei Önkormányzat
emléktúrát szervezett Petőfi Sándor halálának
160. évfordulója tiszteletére azon középiskolások számára, akik az évfordulóval
kapcsolatos versenyeken eredményesen
szerepeltek. Ezen útra meghívást kaptak a
Petőfi emlékbizottság tagjai az alábbi
településekről: Dunavecse, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Kunszentmiklós,
Szabadszállás, Szalkszentmárton. Városunkat
én képviseltem a feleségemmel. Július 31-én
korán indult az 50 fős küldöttség. Első
állomásunk Arad volt, ahol megtekintettük a
Tűzoltó téren felállított Szabadság szobrot,
mely nőalakja lefelé tekint a 13 kivégzett
tábornok arcmására. Ezt követően elhelyeztük
a megemlékezés koszorúját az aradi vértanúk
emlékoszlopánál, majd elénekeltük a magyar
Himnuszt. Következő célunk Gyulafehérvár
volt, ahol a Szent Mihály székesegyházban
megtekintettük a Hunyadiak szarkofágját,
Izabella királyné, János Zsigmond és Fráter
György síremlékét.
Későn este érkeztünk Segesvárra, a Gaudeamusz kollégiumba, ahol a szállásunk volt.
Augusztus 1-jén Marosvásárhelyen folytatódott programunk. A Petőfi emlékhelyek 25.
nemzetközi találkozójának a Kultúrpalota
adott otthont.
A találkozó elnöke Kispálné Lucza Ilona az
Országos Petőfi Sándor Társaság ügyvezető
elnöke volt.
A jelenlévőket köszöntötte Lokodi Edita
Emőke, a Maros Megyei Tanács elnöke.
Beszédében meleg szavakkal szólt a székely
emberek magyarság szeretetéről, a határok
megvédésében és az 1848-49-es szabadságharcban vállat áldozatukról.
Szabó Levente irodalomtörténész /Babes
Bolyai Egyetem/ előadásában hallhattuk:
Gyulai Pál és az első Petőfi díszkiadás körüli
vita és a politikához való értelmiségi
viszonyulás keretei az 1800-as években
Dávid Gyula professzor irodalomtörténész az
erdélyi Petőfi emlékhelyekről tartott előadást,
majd Szabó József múzeumigazgató
szavaiból megismerhettük a 100 évvel ezelőtt
elhunyt Haller Louise grófnő tevékenységét,
aki gyermekkorában az édesapjával együtt
fogoly volt Kufstein börtönében, majd
küzdelmes élete vége felé a saját birtokán -

Ispánkúti megemlékezés

Fehéregyházán- Petőfi emlékmúzeumot
alapított, a költő halála helyszínén- az Ispán
kútnál- síremléket állíttatott.
A program a Kultúrpalota - Bernády György
polgármester által megálmodott és kiviteleztetett (1913) Tükörtermében ért véget. Itt
megcsodálhattuk a két hatalmas velencei
tükröt és a 12 színes üvegfestményt, melyek
témája a székely mondavilág és székely
balladák.
Ezt követően megkoszorúztuk a költő szobrát.
Délután Székelyudvarhely, a legmagyarabb
(97% magyar) erdélyi város vendégei
voltunk. A szoborpanteonban Csaba királyfitól kezdve Wass Albertig a székely magyarság nagyjai kaptak helyet. Itt is szembesültünk azzal, hogy milyen gazdagok
vagyunk! Útközben Farkaslakán koszorút
helyeztünk el Tamási Áron sírján.
Székelykeresztúron megtekintettük azt a
helyet, ahol Petőfi a csata előtt utolsó
éjszakáját töltötte és a körtefa maradványait,
ami tanúja volt utolsó verse születésének. Jó
volt látni, hogy milyen szeretettel óvják,
gondozzák ezeket az emlékhelyeket.
Augusztus 2-án Fehéregyházán rendezték a
csata 160. évfordulójának megemlékezését.
Az ünnepség az Ispán kútnál, Petőfi
síremlékénél imával és koszorúzással
kezdődött.
10 órakor az unitárius templomban
istentiszteleten imádkoztunk az elesettekért
és a székely-magyarság fennmaradásáért,
hazánkért. Ezt követően koszorúzás
kezdődött a Hősök emlékművénél. Erdélyből

és az anyaországból sok-sok küldöttség
helyezte el a megemlékezés koszorúit. Ünnepi
beszédet mondott Ficsór József Kiskunfélegyháza polgármestere, aki kezdeményezésére korábban a „petőfis települések”
Petőfi szobrot állíttattak a múzeum kertjében.
Az ünnepség a Sárospatakról érkezett 8KOR
Színház művészeinek zenés, irodalmi
műsorával ért véget.
3-án indultunk hazafelé. Útközben megpihentünk Kolozsváron. Ellátogattunk a
Házsongárdi temetőbe Dsida Jenő, Apáczai
Csere János, Kós Károly, Tóthfalusi Kiss
Miklós sírjához. Megnéztük a Babes -Bolyai
Egyetemet, a Farkas utcai református
templomot, a Szent Mihály székesegyházat.
Sajnos, a Mátyás szobrot nem láthattuk, mert a
főtéren felújítás folyik, és a területet elzárták a
járókelők elől. (Bízzunk benne, hogy a tér
kövezése nem fog évekig elhúzódni!)
Megálltunk Körösfőn és megcsodáltuk a
domb tetején a református templomot. Jó volt
látni a csodálatos, kézzel festett kazettákat és a
gyönyörűen hímzett terítőket, falvédőket.
Utunk minden állomásán kaptunk tájékoztatást az adott helyről. A küldöttség tagja volt
Suhajda Jánosné, a kiskőrösi Petőfi Gimnázium tanára, aki Erdély szeretetétől átitatott,
érdekes előadásokkal ajándékozott meg
minket. Köszönjük, Ancika!
Élményekben és lélekben gazdagodva
érkeztünk haza erről a csodálatos útról,
melynek minden napján jó volt magyarnak
lenni!
Cserjés Sándor

Sírna, ha látná
Petőfi Sándor bizonyára sírt volna, ha látja,
hogy halálának 160. évfordulóján mennyien
jöttek el megemlékezni. Szabadszállás Petőfi
Sándor szülőhelyének tartja magát.
Városunkban Petőfi Sándor nevét viseli
általános iskolánk, városi könyvtárunk, s
elvileg egy emlékbizottság is „működik”
költőnk nevével fémjelezve. (Az emlékbizottság tagjai közül:
Lőrincz Imréné,
Cserjés Sándor, Vass Roland minden Petőfi
Sándorral kapcsolatos esemény szervezője,
magalkotója volt.) Soha ne feledjük, hogy
Petőfi Sándor életével fizetett a szabadságért! Vajon hogyan szeretnénk kivívni

magunknak a „Petőfi Sándor Szülővárosa”
címet? Hogyan követjük meg Petőfit? Így?
Természetesen vannak menthető okok, hisz
sokan dolgoznak, nyaralnak, esetleg betegek.
De akik bizonyos pozíciókban vannak, s
bizonyos állásokat töltenek be, mindazoknak
itt lett volna a helyük. Egyrészt ezen oknál
fogva, másrészt a példamutatást tekintve. S
nemcsak ilyenkor.
A megemlékezés alkalmával dr. Balázs
Sándor mondott beszédet, s Ruttkay József
szavalt. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
előtt álló „Petőfi szobrot” dr. Balázs Sándor s
Lőrincz Imréné könyvtárvezető koszorúzta

meg a Petőfi Emlékbizottság nevében. A
Városháza falán elhelyezett emléktáblánál
koszorúzott: Bányai János, s jómagam, dr.
Balázs Sándor és Lőrincz Imréné, Szekeres
Mihály és Molnár Istvánné.
A volt „Petrovics Ház” helyén állított
emlékműnél koszrút helyezett el: dr. Balázs
Sándor, Lőrincz Imréné, Bányai János,
Szekeres Mihály, Ruttkay József, valamint
jómagam.
Kisné Vidéki Eszter
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A József Attila Közösségi Ház
2009. szeptember havi
programjai
Augusztus 20-tól szeptember 15-ig a József
Attila Közösségi Ház galériájában
történelmi képek fénykarc kiállítása.
A kiállítás hétfőtől szombatig, naponta 7.3019.30 óráig tekinthető meg.
Szeptember 16-tól szeptember 30-ig a
József Attila Közösségi Ház galériájában

„Kun emlékek Szabadszálláson”
címmel látható kiállítás,
naponta 7.30-tól 19.30 óráig
Kedves gyerekek és felnőttek!
Ismét megrendezzük a József Attila
Közösségi Házban szeptember 30-án,
szerdán 17 órakor,

a Magyar Népmese Napján,
Benedek Elek születésének 160.
évfordulóján hagyományos
mesemondó versenyünket.
Nevezni Benedek Elek
egyik meséjével lehet.
Négy kategóriát indítunk:
Óvodás, iskolás, középiskolás és felnőtt
korosztályban.
Minden résztvevő emléklapot, a díjazottak
könyvjutalmat kapnak.
Jelentkezés a József Attila Közösségi Ház
irodában.

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.

2009. szeptember

A József Attila Közösségi Ház
szeptemberi moziműsora
Szeptember 4. péntek 18.00
Szeptember 5. szombat 18.00
LÉGY A HOLDON
Színes szinkronizált belga animációs
film
87 perces: Korhatár nélküli
Szeptember 11. péntek 18.00
Szeptember 12. szombat 18.00
STAR TREK
Színes szinkronizált amerikai sci-fi
120 perc, 12 éven felülieknek
Szeptember 18. péntek 18.00
Szeptember 19. szombat 18.00
KUTYASZÁLLÓ
Színes szinkronizált amerikai ifjúsági
film
100 perces, Korhatár nélküli
Szeptember 25. péntek 18.00
Szeptember 26. szombat 18.00
G.I. JOE: A KOBRA ÁRNYÉKA
Színes szinkronizált amerikai akciófilm
118 perces, 16 éven felülieknek
Tájékoztatásul közöljük, hogy a
József Attila Közösségi Házban működő
csoportok a korábbi időpontoknak
megfelelően működnek ősztől is, tehát
az időpontok nem változnak!
Az új tanfolyamok működési időpontja
a beiratkozáskor megbeszéltek alapján
változatlan.
Szekeres Mihály
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XIII. Kettesfogathajtó Világbajnokság - Kecskemét
remekeltek ezen a fordulón.
A szombati napon a maratonhajtás
következett, a fogathajtás látványos és
izgalmas versenyrésze. A tikkasztó hőség
ellenére rengetegen voltak ezen a napon is. A
vizesakadály volt a leglátványosabb.
Maratonhajtásban Lázár Zoltán a második
lett.
Vasárnap magyar arannyal zárult az
akadályhajtás, ezt Varga Péter szerezte meg.
Augusztus 19-én Kecskeméten, a Széktói
Stadionban színpompás megnyitóval
kezdődött a fogathajó világbajnokság.
Ejtőernyősök hozták a résztvevő nemzetek
lobogóit majd látványos lovasbemutatók
következtek. Az ünnepségre korábbi magyar
világbajnokok: Fülöp Sándor, Juhász László
és Muity Ferenc fogatai hozták be a
Nemzetközi Lovasszövetség hivatalos
küldötteit. Megnyitó beszédet mondott
Mondok József a világbajnokság
szervezőbizottságának elnöke, Simóka Beáta
sportszakállamtitkár, Bányai Gábor a BácsKiskun Megyei Közgyűlés elnöke és Richard
Nicoll a FEI fogathajtó-szakbizottság elnöke.
A világbajnokság küzdelmei a díjhajtással
kezdődtek meg. 21 nemzet 69 fogata mérte
össze tudását. A nézők kíváncsian várták a vb
címvédő Lázár Vilmos és az egyetlen megyei
induló ifj. Juhász László (Bugac) díjhajtását.
Egyéniben és csapatban is a hollandok

Gyenes Mónika

Könyvtári hírek
1. Ajánlat új könyveinkből:
- Peter James - Könnyű léptek (Világsikerek)
- Lőrincz L. László - Kilenc csontfarkas
- Celia Rees - Bűbájos Mary
- Sandra Brown - Hiába menekülsz!
- Nora Roberts -…Hol,nem volt
- Dr. Csernus Imre -Aférfi
-Abolgár tengerpart
- Kedvenc sztárom, Miley
- Jégkorszak 3.-Adínók hajnala
A könyvek szeptember 1-jén kerülnek ki az „új
könyvek” polcra.
A teljes lista megtekinthető a könyvtár
honlapján: http://varosikonyvtar.5mp.eu

amit a nagy érdeklődés miatt meg is kellett
ismételni. Nagyon sok szép munka
született. Ezúton szeretnénk megköszönni a
segítséget Gáspár Katalinnak és Gál
Zsanettnek, akik mindkétszer segítettek
abban, hogy szebbnél szebb alkotások
kerüljenek ki a gyerekek kezei közül.
Valamint köszönjük mindazoknak a
gyerekeknek, akik úgy gondolták, hogy a
nyári szünetükből heti 1-2 órát ezeken a
foglalkozásokon töltenek el. Örömmel
tapasztaltuk, hogy egy óvodás kisfiú
számára is vonzóak voltak a programok, s
élvezettel társasozott, szép képeket festett.
A foglalkozásokon készült fotókat szintén a
könyvtár honlapján lehet megtekinteni.
Jövőre veletek ugyanitt!
Vass Roland
könyvtáros

Szeptember
Őszelő, Szent Mihály hava

2. Nyáridőtöltés
Az általános iskolás diákokat ezen a nyáron is
különböző programokkal vártuk. Szerda
délutánonként volt többek között
társasjátékozás, rejtvényfejtés, üvegfestés.
A legnépszerűbb program ez utóbbi volt,

A záró ünnepségen a Tiszakécskei Lovasklub
formációs fogathajtást (Carussel) mutatott
be. A fogatok felvonulása után csapat és
egyéni bajnokavatás volt. A XIII.
Kettesfogathajtó Világbajnokság kettős
holland sikerrel zárult, Lázár Zoltán pedig
bronzérmet, a magyar csapat (Lázár Vilmos,
Lázár Zoltán, Selyben Zsolt) ezüstérmet
kapott. Mindenki élményekben és
izgalmakban gazdagon térhetett haza.

Telehold
4-én 1703
Utolsó negyed 12-én 0316
44
Újhold
18-án 19
50
Első negyed 26-án 05
Augusztus 24-től szeptember 22-ig tart a
Szűz csillagjegy.
Az ősz kezdete: szeptember 22-én 2219
(forrás: Kincses Kalendárium 2009.)

Az aug. 20-i városi ünnep
margójára
Minden évben várva várt esemény a
birkafőző verseny, ami a közösségi ház
parkjába van meghirdetve. Ilyenkor derül ki,
hogy ez a park a városi könyvtár bejáratáig
terjed. Többször előfordult már, hogy városi
rendezvény alkalmával a könyvtár kapuját
lezáró lakatot lefeszítették, és úgy jöttek be
gépkocsival az épület előtti területre. Mi az
ünnepet követő első munkanapunkon a
kitárva hagyott kaput becsuktuk, a lakatot
visszaraktuk.
Az idén, amikor legközelebb dolgozni jöttem,
örömmel láttam, hogy a kapu nincs nyitva, a
lakat is a helyén. Egészen addig nyugodt
voltam, amíg a kapu belső felén lévő
postaládából ki nem akartam venni az
újságot. Akkor szembesültem vele, hogy a
néhány hónapja felszerelt postaládát
„valami” összelapította, zárni nem lehet, de
rendesen becsukni sem. Becsukott
állapotában befér az alján a kezem. Ez a
„valami”, amivel találkozott a postaláda az
ünnepek alatt, teljesen eldeformálta.
Nem tudom, hogy történt ez a baleset, de aki
okozta, biztosan észrevette. Bízom benne,
hogy az okozott kárt - ami kívülálló szemével
említésre sem méltó, de nekünk igen hamarosan egy új postaládával fogja
megtéríteni!
Köszönettel:
Lőrincz Imréné
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RÓNA VENDÉGLŐ ÉTRENDJE
SZEPTEMBER
Ebéd
01

Kedd

02

Szerda

03

Csütörtök

04

Péntek

05

Szombat

06

Vasárnap

07

Hétfő

08

Kedd

09

Szerda

10

Csütörtök

11

Péntek

12

Szombat

13

Vasárnap

14

Hétfő

15

Kedd

16

Szerda

17

Csütörtök

18

Péntek

19

Szombat

20

Vasárnap

21

Hétfő

22

Kedd

23

Szerda

24

Csütörtök

25

Péntek

26

Szombat

27

Vasárnap

28

Hétfő

29

Kedd

30

Szerda

01

Csütörtök

02

Péntek

03

Szombat

04

Vasárnap

05

Hétfő

Bableves füstölt kolbásszal
Mákostészta
Paradicsom leves
Rántott tonhal, burg.püré
Húsleves
Párolthús, meggymártás
Zöldborsó leves
Sertés sült, p.rizs, kapor mártás
Hamis gulyás
Temesvári pu.tokány, tészta
Meggy leves
Párizsi szelet, petr.burg.
Korhelygulyás
Sajtostészta
Tojásleves
Fokhagymás szelet, petr.burg., sav.
Húsleves
Vadasmártás párolthús, spagetti
Brokkoli leves
Pásztortarhonya kolbásszal, sav.
Rántott leves
Székelykáposzta
Zöldségleves
Húsos rakott burgonya
Zellerkrém leves
Sült csirke, rizs
Babgulyás
Tejberizs, gyümölcs
Paradicsom leves
Rántott csirkecomb, mexikói zöld.rizs
Gombaleves
Marhapörkölt, burg., sav.
Húsleves
Párolthús, meggymártás
Zöldségleves
Lecsós szelet, tarhonya
Pulykaragu leves
Sóska, tükörtojás
Spárgakrém leves
Zöldséges pu.ragu
Tarhonyaleves
Fasírozott, burgonyafőzelék
Zöldségleves
Kapros tokány, tészta
Karfiol leves
Vegyespörkölt, sós burg., sav.
Erdei gyümölcsleves
Sertés sült, burg., sav.
Csontleves
Milánói spagetti
Paradicsom leves
Csirkemáj rizottó
Daragaluska leves
Rakott zöldbab
Palócleves
Grízestészta, lekvár
Tojásleves
Mexikói ragú, tésztával
Lebbencs leves
Paradicsomos húsgombóc
Csontleves
Lecsósvirsli, rizs
Zöldbab leves
Rántott szelet, petr.burgonya
Húsleves
Párolthús, parajfőzelék
Zellerkrém leves
Natúrszelet, vegyesköret
Sertésragu leves
Túrós derelye
(A vá ltoztatá s jo gát fenn tartjuk!)

Szabadszállás, 2009.08.18
E.Kovács Imréné
Intézményvezető

Somogyi József
GAMESZ-vezető

2009. szeptember

EGÉSZSÉGÜGYI BÁL
SZABADSZÁLLÁSON
A Gazdasági-Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
egészségügyet támogató jótékonysági bált rendez 2009. november
14-én a Róna Vendéglőben. Szabadszállás Város Önkormányzata
2009. február 1-jétől önállóan működteti Szabadszállási székhellyel
a négy települést (Szabadszállás, Izsák, Soltszentimre,
Fülöpszállás) ellátó Központi ügyeleti szolgálatot. A szükséges
költségvetési források, valamint a gazdasági válság és az általános
forgalmi adó növekvő mértéke miatt igen nehézzé vált a folyamatos
működés biztosítása. Az egészségügyi bál rendezéséből befolyó
bevételt a központi ügyeleti szolgálat folyamatos működésének
biztosítására kívánjuk fordítani. Kérem a segíteni tudó és segíteni
akaró magánszemélyeket, vállalkozásokat, gazdasági társaságokat,
intézményeket, hogy részvételükkel, támogatójegyek, tombola
vásárlásával járuljanak hozzá a fenti célunk megvalósításához.
Somogyi József
GAMESZ-vezető

Tepsis borda csípőspaprikás sajttal
Hozzávalók:
60 dkg burgonya
40 dkg sertéskaraj
8 dkg vaj
12 dkg paradicsom
15 dkg csípőspaprikás Göcseji csemege sajt
Őrölt köménymag
Só
Őrölt bors
Elkészítés: a sós vízben puhára főzött burgonyát meghámozzuk, és
karikákra vágjuk. A kiveregetett hússzeleteket sózzuk, borsozzuk.
A vajat serpenyőben felhevítjük és a hússzeleteket szép, pirosra
sütjük. Kisebb tepsit vagy tűzálló tálat kivajazunk. Az aljára
terítjük a burgonyát, meglocsoljuk tejföllel és ráhelyezzük a
hússzeleteket. A paradicsomot karikákra vágjuk. Mindegyik
hússzeletre 4-5 paradicsomkarikát és egy-egy szelet
csípőspaprikás sajtot helyezünk. Megszórjuk őrölt köménymaggal,
majd a tepsit alufóliával légmentesen lezárjuk. Középmeleg
sütőben először 8-10 percig sütjük, majd a fóliát eltávolítjuk, és a
húst a sütőbe visszatolva további 4-5 percig pirítjuk.
Madártej szelet
Hozzávalók:
8 tojásfehérje
8 evőkanál cukor
8 evőkanál liszt
1 teáskanál sütőpor
Krémhez:
8 tojássárgája
4 evőkanál liszt
2 evőkanál vaníliás cukor
4 dl tej
18 dkg margarin
10 dkg porcukor
Tetejére:
4 dl tejszín
csokireszelék
Elkészítés: a tojásfehérjéket a cukorral habbá keverjük. A lisztben
elkeverjük a sütőport, a kemény habhoz adjuk és megsütjük.
Közben elkészítjük a krémet: a tojássárgákat, a cukrot, a lisztet, a
vaníliás cukrot elkeverjük a tejben. Sűrűre főzzük, kihűtjük. A
margarint a porcukorral alaposan elkeverjük, a kihűlt krémhez
adjuk, majd a tésztára simítjuk. Tetejére tejszínből habot verünk és
megszórjuk csokireszelékkel.
Gyenes Mónika
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Kerékpárral Erdélybe, a testvértelepülésre
J ú l i u s 11 - é n h a j n a l b a n e l i n d u l t u n k
Szabadszállásról, és 190 km megtétele után
este fél 7-kor Gyulára ékeztünk. Tisztálkodás
után megújulva megcsodáltuk az esti
forgatagot a városban.
Vasárnap 8-kor már a gyulai határnál voltunk,
de egyből 1 órás késésbe kerültünk, mert
Romániában 1 órával több az idő. Ezen a
napon a tervezett 160 km-t este fél 8-kor
sikerült teljesíteni, amikor is elértük Brad
városát. Magyar hangra lettünk figyelmesek,
majd a helyi katolikus testvérek segítségével
szállást kerestünk egy panzióban. Kiadós
vacsorát követően ismét esti városnézés
következett, majd alvás reggelig.
Hétfő: A szállásdíjjal járó reggeli
elfogyasztása után bevásároltunk, és
elindultunk a nehéznek ígérkező napnak.
Utunk a 750 m magas Buces vulkán hágóján és
a 915 m magas Bucium-hágón vezetett. A
csapat egy-két tagja kissé megreccsent.
Ilyenkor „malátakenyérrel” pótoltuk az
elveszett erőt, de hideget nem mindenütt
sikerült találnunk. Egy forrás tövében
megmelegítettük a Gyulán vásárolt hazai
ízeket rejtő konzerveket. A nap végét ismét a
siker koronázta, hiszen fél 8 körül begurultunk
Gyulafehérvárra. A Katolikus Teológia
Liceumában sikerült szállást találnunk,
stílusosan a betegszobába kerültünk. A fürdés,
a tisztálkodás most is meghozta a felüdülést.
Vacsora a szálláson, és utána elindultunk
felfedezni az esti belvárost. A szökőkút és a
fényei csodálatosak voltak. Sikerült egy
marosvásárhelyi magyar kocsmárossal
összeismerkedni, ahol finom sörrel oltottuk
szomjunkat.
K e d d : R e g g e l é b r e s z t ő f é l 8 - k o r,
összepakoltunk, ettünk és elköszöntünk a
prefektus úrtól. Megnéztük a székesegyházat,
fejet hajtottunk Hunyadi László, Hunyadi
János és ifj. Hunyadi János szarkofágja előtt.
Bevásároltunk, majd 11 órakor útra keltünk.
Magyarigen református templománál
falatoztunk, utána felmentünk a toronyba, ahol
a déli harangszó éppen akkor szólalt meg.
Magyar fiatalok dolgoztak a kertben, és a
templomban egyaránt. Megtekintettük Bad

Péter történész református püspök sírját. Egy
helyen rövidítettük a távot, ennek
köszönhetően a birkák által is nehezen járható
hegyi szakaszon toltuk, vonszoltuk fel a
kerékpárjainkat, majd ugyanolyan módon
jöttünk lefelé is. Két és fél órás kínlódás!!
Már az ebédet is elcsúsztattuk, az aznapra
tervezett távot nem sikerült maradéktalanul
teljesíteni. Este 10 órakor egy benzinkút
mellett vadkempingeztünk. Így vált értelme
annak, hogy több száz kilométeren át cipeltük
a sátrat. Jólesett a melegítetlen készételes
konzerv, majd lefeküdtünk.
Szerda: Az éjszaka nem a legpihentetőbb
alvást hozta. Kicsit fáradtan léptünk ki a
sátorból. Tenyerünkkel harmatot gyűjtve
m e g m o s a k o d t u n k . To v á b b m e n t ü n k
Szentágotára, ahová előző nap szerettük volna
letenni a bicikliket. Csodálatos reggelit
fogyasztottunk az erődtemplom tövében. Ez a
nap is tartogatott emelkedőt bőségesen,
hosszasat. Az utunk valaha szebb napokat
látott szász településeken haladt keresztül.
Ebédelni egy boltnál álltunk meg. Hosszas
magyarázkodás után egy román nénivel
sikerült megértetni, hogy a konzerveinket
melegítse meg. Nagyon finom volt! Már
messziről tornyosult előttünk a Kőhalom
vára. Innen már csak 40 km volt Vargyas!
Székelyzsomboron magyar fiatalok rajzolták
az utcát, templomot. Jó hideg ásványvízzel
kínáltak. Vargyas már csak 20 km! Szép
környezetben emelkedve felküzdöttük
magunkat a Hagymás-tetőre. A tetőről hol
fékezve, hol sebesen kezdtünk lecsorogni a
falu felé. A falutól 3 km-re a polgármester úr,
Ilkei Ferenc és Borbáth Tibor úr várta a kis
csapatot. Levezettek minket a településre. A
polgármester úrnál finom vacsora
következett. Majd teszteltük a díjnyertes
borát. Kitűnő ízű, színű és „talán”erejű volt a
nedü. A panzióba érvén végre 2 nap után
letisztálkodtunk és álomba merültünk.
Csütörtök: Keserves ébredés. Látogatást
tettünk a helyi barátoknál, ebéd itt- vacsora
ott. Újabb ismerősök érkeztek, nekünk ismét
sikerült éjfél után ágyba kerülnünk.
Péntek: A Vargyas-szoros szépségeivel és az
Orbán Balázs barlang mélységével
ismerkedtünk. Fürödtünk a csodálatos vizű
Vargyas patakban, szikláról ugrándoztunk a

vízbe. Csudajó volt! Házigazdánk, Titi, már a
flekkent előkészítette, sült krumpli, saláta.
Mennyei ízek „üres gyomrainknak”. Késő
délután még szalonnát nyársaltunk, -ismét
evés- és búcsút intettünk talán ismét egy évre
a természet szép gyöngyszemének. Ezen a
napon sikerült talán a legkorábban ágyba
kerülni.
Szombat: Török család házához voltunk
hivatalosak.A kemencében házi kenyér sült és
illatozott. A kedvünkért az utca asszonyai,
Emma néni irányításával bevezettek a
kürtöskalács készítés tudományába.
Örömmel és büszkén forgattuk a kalácsot a
parázs fölött. Közben az asszonyok végezték
a munkájukat: sodrás, rátekerés, lapítás, kenés
és cukorbaforgatás. Az első kisült kalács
pillanatok alatt elfogyott. Jóllakottan
indultunk tovább baróti barátainkhoz ebédre.
Csorbalevest és „micset” kaptunk.
Belenéztünk a falunapi műsorba. Elvittek
utána a hegyi patakhoz horgászni, de a halak
megérezhették az idegen szagot, mert
elkerülték horgainkat. Vacsorára ismételten
egyik barátunknál került sor.
Vasárnap: Délelőtt istentisztelet az unitárius
templomban. Ünnepi műsor. Elismerések,
kitüntetések átadása. Mi is ez alkalommal
adtuk át Veress Miklós úrnak a Szabadszállás
tiszteletbeli polgára címet. Eközben
megérkeztek a szabadszállási iparosok. Egy
jó hangulatú, és finom ebéddel megspékelt
órákat töltöttünk még együtt, utána viszont
érzékeny búcsút vettünk kedves barátainktól.
Nem szégyelljük, de kipotyogtak a
könnyeink. Még egy fárasztó, hosszú utazás
következett, de már busszal tartottunk
hazafelé. Hétfő hajnalban a Szali-busz
jóvoltából hazaértünk!
Köszönjük a vendéglátóink minden
kedvességét, szeretetét, és áldozatát. Igazán
csodás napokat élhettünk át!
Sikerült átéreznünk WassAlbert gondolatát:
„Az erdélyi ember másféle ember, akár
magyar, akár román, akár zsidó, akármicsoda.
Nincs benne elfogultság másokkal szemben,
csak türelem. Türelem és emberszeretet!”
ifj. Csőke József
Dr. Tóth Gyula
Legifj. Csőke József
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Református hittantábor Szabadszálláson

Rendhagyó módon az idén a Református
hittantábor nem Balatonfenyvesen, hanem itt
Szabadszálláson, a
Református Egyház
parókiáján lett megtartva július 6-12-ig.
Ennek az volt az oka, hogy távolabbi
táborokba egyre magasabbak a költségek,
ezért választották lelkészeink a helyi
megoldást, amelyet lényegesen kevesebb
összegből lehetett finanszírozni.
Hála Istennek, szép számmal jelentkeztek
hittanosaink, és a táborban 47 gyermek vett
részt. A napi programok vezetésében, az ebéd
elkészítésben szülök, nevelők, lelkészcsalád
és presbiterek vettek részt. De sok süteményt
és gyümölcsöt is kaptak a gyermekek a
gyülekezeti tagoktól, amelyet nagy örömmel
és szeretettel ajánlottak fel.
A hittantábor élményeiről a résztvevő
gyermekek közül Besei Szimonetta, Jánosi
Kinga és Ország Lilla az alábbiakról
számoltak be:
BSz. Az első nap az ismerkedés és a játék volt a

Táborozás Balatonfenyvesen
A Magyar Vöröskereszt BácsKiskun Megyei
Szervezete idén 29. alkalommal szervezett
egyhetes tábort sérült és halmozottan sérült
gyermekek részére. Hetvennyolc gyermek
üdült harminckettő gondozó segítségével.
Szabadszállásról 6 gyerek nyaralt és sok-sok
élménnyel gazdagon tért haza.
Hajdú István óvóbácsi harmadik alkalommal,
én pedig huszonkilencedik alkalommal
kísértem a gyerekeket.
Janovicsné Paál Ilona

Könyvtár

legfontosabb. Egész hét alatt sokat
sportoltunk és játszottunk, kézműves
foglalkozásokon vettünk részt, és népi
játékokat tanultunk meg. Az egyik napon
kerékpárral ment az egész tábor a Lófogó
Tanyára, ahol kocsikáztunk, lovagoltunk és a
csoportok váltásával túráztunk a Strázsahegy nevű homokbuckára. A bográcsban
készített ebédet kint a természetben
fogyasztottuk el. Aztán egy másik napon
pedig a tájházba sétáltunk el, ahol végig
vezettek bennünket, és énekeket tanulhattunk, majd folytattuk utunkat a Bársony
István „Öko” Parkig. Nekem mindezen túl
nagyon tetszett, hogy reggelente az egész
tábor együtt énekelt, és hogy együtt
ebédeltünk. Az ebédet minden nap más
felnőtt főzte nekünk. Ez a tábor nagyon jó és
érdekes volt.
JK. A hittantábornak sok gyerek résztvevője
volt, ovisok, alsósok és felsősök. A kézműves
foglalkozásokon virágot, malmot, ablak-

díszeket készítettünk és köveket festettünk. A
sportfoglalkozásokon pedig versenyeztünk
egymással. Másik foglalkozáson pedig
érdekes, vicces drámajátékokat tanultunk és
játszottunk, nagyon tetszett mindenkinek és
nagyokat nevettünk. Nagyon vártuk a
strandolást, autóbusszal utaztunk a kiskunhalasi fürdőbe, nagyon élveztük a hűsítő
pancsolást, és a nap végére kellemesen el is
fáradtunk.
A vasárnapi istentiszteleten közösen énekeltünk zenés kísérettel, azokból az énekekből,
amelyeket a hét folyamán a közös imák
alkalmával tanultunk meg. Köszönjük a sok
fáradozást és a széphetet.
OL. A reggeleket mindig közös imádsággal és
énekléssel kezdtük, majd folytatódtak naponta
a különböző programok, kézműves foglalkozások, sport és egyéb játékok. Nagyon jól
éreztem magam ezen a héten, azt szerettem
benne, hogy minden nap mást csináltunk,
érdekesek voltak a foglalkozások, új barátokat
és új élményeket szereztem. Sokkal jobb volt a
hittantáborban lenni, mint otthon ücsörögni,
tévézni, számítógépezni és unatkozni.
Sajnálhatják mindazok, akik nem jöttek el erre
a fantasztikus egy hétre a református
hittantáborba, Szabadszálláson. Remélem,
felkeltettem érdeklődését azoknak is, akik
nem voltak itt. Jövőre részesei lehetnek
ezeknek az élményeknek, persze más helyen,
más élményekkel. Köszönöm mindenkinek,
aki hozzájárult ehhez a sok vidám pillanathoz
az elmúlt héten.
Szabadszálláson is el lehet tölteni az időt
hasznosan, vidáman, jó hangulatban, és a lelki
épülés közben szeretetet adni, örömet okozni a
gyermekeknek!
Holczmann Mihály Presbiter

Katolikus hittantábor
Június végén 18 hittanos gyermeket
táboroztattam Alsóörsön. Itt szeretném
megköszönni a szülők segítségét, akik a
gyermekek szállításában segítettek, valamint
Boczka János, Buzási Balázsné, Csomák
László, Ihos Lászlóné, Szívós László, Szőke

Péter és Vér Lászlónak a támogatást, akik a
gyermekek foglalkozásaihoz, étkeztetéséhez
nyújtottak segítséget. Köszönjük!
Cserjés Sándorné hitoktató
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A „Liliomos herceg”
emlékezete
Kedves Olvasó! Szent István napja után nem
sokkal egy olyan különleges zarándoklatra
hívom fel az Önök figyelmét, amely nem
mindennapi élményt jelent majd. A
soltszentimrei „Csonka torony” nem más,
mint Szent Imre, a „Liliomos herceg” máig élő
emlékezete. S engedjék meg, hogy ezúton
ajánljam Péli Zoltán Gábor: Vadkert felől
félúton című tanulmánykötetét, amely erről a
pusztatemplomról szól. A könyvet jó szívvel
ajánlom, hisz történelmünkről, múltunkról,
azaz gyökereinkről szól. Mivel a szerzőtől két
kötetet kaptam ajándékba, az egyiket a Petőfi
Sándor Városi könyvtárnak ajánlom, hogy
minél többen megismerhessék ezt a rendkívül
érdekes könyvet.
A fentebb említett zarándoklatra 2009.
szeptember 7. és 13. között kerül sor. A
zarándoklat helyszíne a Soltszentimre
határában fekvő pusztatemplom.
A
könyvben leírt fényjelenség ezen időszak
alatt válik láthatóvá. Pontosabban szeptember
7-én és 8-án a késő délutáni órákban.
Szeptember 12. szombat a zarándoklat
templomi Búcsúnapja. E napon szentmise,
előadás, könyvdedikálás és vásárlási
lehetőség is adódik. A részletekről bővebb
információt a szentimre.könyv-e.hu oldalon
olvashatunk.
„Ezer évet visszanézni”, minden évben
egyszer: Szent Imre halálának csillagászati
pillanatában. Egy kettős ablakon bevetül
egy vékony fénysugár a liliomos herceg
emlékére, a Szent István által építetett
évezredes templomba.”
-kve-

KISKUNFÉLEGYHÁZI
PROGRAMOK
Szeptember 9. Szerda
18:00 Petőfi Sándor Városi Könyvtár:
Szibéria lelke címmel Vándor Anna
fotókiállításának megnyitója. Közreműködik
a Yeniszej együttes
Szeptember 10. csütörtök
18:00 Petőfi Sándor Városi Könyvtár:
Bánkiné dr. Molnár Erzsébet: A kunok
Magyarországon c. könyvének bemutatója
Szeptember 11. péntek
10:30 Kossuth utca - Városháza előtti tér:
Komondor Fajta Club kutya bemutatója
14:00 Szakmaközi Művelődési Ház:
Kézműves foglakozás - nemezkészítés
14:00 17:00 Lovagoltatás gyermekeknek
17:00 Nepp Dénes - népi iparművész szíjgyártó mester kiállítása. Megtekinthető
szeptember 19-ig.
18:00 Kossuth utca:Dunaújvárosi Táncszínház:Apentelei tűzoltó c darab bemutatója
19:00 Kossuth utcai színpad: Táncház, aprók
tánca
Szeptember 12. szombat
9:00 Kossuth utca: XI. Libafesztivál libafőző verseny, kézműves foglalkozások,
gyermekműsorok, hagyományőrző,
kulturális, és szórakoztató programok, népi
iparművészeti vásár.

A Szoptatás Világhete apropóján
Augusztus első hete a szoptatás világhete,
melyet 1992 óta minden évben megünnepelnek ma már 120 országban. Az
Egészségügyi Világszervezet 1993-ban pedig
augusztus 1-jét az anyatej világnapjává
nyilvánította.
Eleink ösztönösen tudták, mekkora szerepe
van az anyatejnek a gyerek egészséges
fejlődésében. Nemcsak a néphagyományban
találunk példát erre, Bethlen Kata
önéletírásában részletesen elmeséli, hogyan
menekült a pestis elől megmaradt háza
népével, köztük a dajkával, akiben szintén ott
bujkált már a halálos kór az általa szoptatott
gyermek azonban nem fertőződött meg. Ezt a
régi, természetes tudást a múlt század
politikai, gazdasági és divatáramlatai többkevesebb sikerrel próbálták feledtetni. A
gyermek természetes igényeit figyelmen kívül
hagyó trendek persze nemcsak Magyarországon, hanem világszerte hódítottak,
évtizedeken keresztül. Aztán lassan elindult
valami: „felfedezték”, hogy az egyedülálló
összetételű anyatej mestersé-gesen nem

reprodukálható.
Az a legegészségesebb, ha a csecsemők
féléves korukig csak anyatejet kapnak,
emellett sem vízre, sem teára nincs szükség,
mert az anyatej minden létfontosságú
tápanyagot tartalmaz, amire a kicsinek
szüksége van. Az anyatej összetevői
alkalmazkodnak a gyermek igényeihez,
életkorához, az első napokban termelődő
előtej, a kolosztrum pedig immunanyagokban olyan gazdag, hogy a kisbaba első
oltásának is szokták nevezni. Az anyatejes
táplálás jelentősége abban is rejlik, hogy
elmélyíti a szülő-gyermek kapcsolatát és
nagymértékben hozzájárul a kiegyensúlyozott lelki fejlődéshez.. A szoptatás az
édesanya számára is jó néhány előnnyel jár:
így csökken a későbbi mellrák, petefészekrák, cukorbetegség és a csontritkulás
kialakulásának kockázata.
Idei évben a gyermekorvosi rendelőben
kihelyezett plakátokkal emlékeztünk meg a
Szoptatás Világhetéről.
Szűcs Borbála
védőnő

10:00 Kossuth utcai színpad: Kunok I.
Világtalálkozója - ünnepélyes megnyitó
Zászlós lovas kun vitézek felvonulása
Kazah néptánccsoport műsora
Kun Íjászverseny megnyitó
11:00 - 16:00 A város több helyszínén
kialakított pályáknál: Kun Tradicionális
Íjászverseny
13:00 - 15:00 Kossuth utcai színpad: Kun
települések népzenei, néptánc együttese-inek,
művészeti csoportjainak bemutat-kozó
műsorai
15:00 Kossuth utcai színpad: Libafesztivál főzőverseny, liba szépségverseny eredményhirdetése
17:00 Kossuth utcai színpad: Kun
íjászverseny eredményhirdetése
18:00 Kossuth utca: Kun Felvonulás
hagyományőrző csoportok, néptáncosok
részvételével a Kiskun Múzeumig
16:00 Kiskun Múzeum: A „Kun-kép régészeti
konferencia 2008” előadásainak összefoglaló
tanulmánykötetének bemutatója
19:00 Kiskun Múzeum: „Kiskunsági kunok
régészeti emlékei” c. kiállítás megnyitója
19:30 Kiskun Múzeum: KUN MENYEGZŐ hagyományőrző gasztro-nómiai program sok
látványos-sággal, vígassággal, zenével,
tánccal, kazah néptánc csoport műsora

Felújították
a
játszóteret
Agyermekek nagy örömére ismét használható
a régi játszótér. A felújítást néhány szülő, a
saját eszközeivel, közös erőbedobással
végezte el.
Köszönjük: Vörös Zsoltnak és Galambfalvi
Évának, akik az ötletgazdák voltak és a
kivitelezésben rengeteget dolgoztak. Jóvér
Károlynak, aki a faanyagot biztosította, a
hintára, mérleghintára, homokozó szélére
ülőkét készített és kukát gyártott. Bajusz és
Fiai Üzletháznak, akik a festéket ajánlották fel
segítségképpen. Sallai Tüzépnek, aki friss
homokot szállított a homokozóba. Marton
Attilának, aki a kivitelezésben volt nagy
segítség, és végül, de nem utolsó sorban, E.
Kovács Imréné igazgatónőnek, hogy
biztosította az áramot, a szerszámok
működéséhez.
Szabó Mária
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Érdemes volt...
....azon a meleg nyárelői napon a Mátyás
király téri lakótelepre kimenni. Keresztfiam
Botond, s anyukája a lakótelep játszóterén
voltak éppen kinn. Valójában Őket mentem
meglátogatni, de a valósággal találtam szembe
magam. Mondhatni a szomorú valósággal!
A játszótér pillanatok alatt átalakult afféle
közmeghallgatássá, amit egyáltalán nem
bánok, hisz a saját fülünkkel hallott, s saját
szemünkkel látott információk a valós
információk!
A kismamák sorra-rendre
elmesélték, hogy mi minden nincs rendben a
lakótelepen. Az ott élő kis közösség által
helyrehozott fa vonatot s egyebeket állandóan
rongálják, akik egyébként is ezzel vannak
elfoglalva (nem csak a Mátyás király téren)
nap, mint nap! A veszélyes hulladéknak
számító fáradt olajat sokan a Mátyás király tér
szélén álló hordóba vitték, a városból is. A
honvédségi tankok aljáról hiányzott az a lap,
ami megakadályozza a ki- és bemászkálást a
tankba... (Merthogy az eléggé balesetveszélyes!) Nem beszélve arról, hogy ez így jó

„cigiző” hellyé is vált, ami nem kis
szemeteléssel járó tevékenység.... A foci
kapu ledőlve, hisz eredeti funkcióját
balesetveszélyessége miatt nem láthatta el...
Szóval viszonylag rövid idő alatt felszínre
kerültek a problémák, s ezzel együtt a jogos
keserűség is.
Most pedig nézzük a dolog hivatalos részét! A
Mátyás király tér közterülete honvédségi
tulajdon, ami sokszor szül visszás helyzetet,
hiszen a közterület rendben tartása (pl.:
fűnyírás) nem a város feladata.
/Sem
tulajdonjog szerint, sem pedig helyi rendelet
szerint./ De az emlékparkot, a szoborparkot
Szabadszállás Város Önkormányzata tartja
rendben. Természetesen a fentebb említett
problémákat orvosolni: ez a város vezetésének kötelességszerű feladata.
A panaszokat e-mailben továbbí-tottam dr.
Balázs Sándor polgármester s dr. Kusztos
Mónika jegyző részére, hisz a veszélyes
hulladék lerakásáról szóló információ is
hivatalos intézkedést igényelt.

Városunk polgármestere természetesen a
helyszínen és személyesen is tájékozódott a
panaszokat illetően. A folytatás pedig a
következő volt: Nem tudni, hogy kik (azt már
igen, hogy miért!), de a veszélyes hulladékot
elszállították. A foci kapuk készülnek már, s a
tankok alját is behegesztették. A munkálatokat
Szabadszállás Város Önkormányzata végezte,
természetesen saját költségvetéséből. A
polgárőrséget pedig a sűrűbb járőrözésre kérte
fel dr. Balázs Sándor.
A történet tanulsága pedig a következő:
mindenképpen érdemes közvetlenül tájékozódni a Szabadszálláson élők problémáiról, keserűségeiről. Mindezeken túl pedig
érdemes megtenni azt, amit a lehetőségekhez
mérten meg lehet tenni! Csak akarni kell! A
felemás tulajdonjogi helyzetben lévő Mátyás
király tériek esetében ez így is történt.
-kve-

Megmarad a szeretet
Olvasói levél
„Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tűz nyelje el Sodomát!
A mindennap apró csodái, nagyobb és
titkosabb csodák.”
Egy kis csoda váratlanul egyszer velem is
megtörtént. 2003. szeptember 14-én, délután 4
óra volt. Barátom a Duna tévé. Műsorát csak
este nézem, délután soha. Isten akarata volt,
hogy a tévét bekapcsoljam. Helyszíni riport
Szabadszállásról. A riporter kérdéseire a város
fiatal polgármestere, dr. Balázs Sándor
válaszolt. Felkarolja az öregek, árvák ügyét. A
város utcái ne legyenek szemetesek, a házak
legyenek gondozottak, ne legyen egyetlen
elhanyagolt gyermek.
E szavakat örömmel hallgattam. A legjobb
recept az én falum, Vargyas számára is. E
pillanatban Isten csodája ismét jelentkezett:
ezelőtt 62 esztendővel Vargyas község
szerződést kötött és írt alá Szabadszállás
népével. Ez akkor unikumnak számított.
Újnak, újságnak, szokatlannak, a testvéri
kapcsolatok ápolása kezdetének. Hogy az
egymásra találás nem maradt csak múló
emlék, ezt az azutáni nagyszerű tettek
igazolták. Szabadszállás az aranyérmes gazda,
Füredi Imre állományából egy törzskönyvezett állatot, bikát ajándékozott. Vargyas
is tudta kötelességét, ajándékba egy vagon
oltatlan meszet szállított Szabadszállásra. De
nem csak anyagiakkal, de humánus,
erkölcseiben is gazdagon ajándékozott a
testvérváros. Osztozott a vargyasi hét, illetve
nyolc gyermekes Szász Ferenc családi
gondjaiban. A népes családból a 4. gyermeket,
Attilát magukhoz vették és taníttatták.
Visszatérve, a tévét lezárva azonnal levelet

írtam dr. Balázs Sándor polgármester úrnak
Szabadszállásra. Ma megszokott a testvéri
kapcsolatok ápolása. Jó volna a régi
kapcsolatokat felújítani. Ezt mi, én, mint
nyugdíjas lelkész és Tóth Pál nyugdíjas tanító
társam kértük. Levelünkre válasz érkezett,
2004 tavaszán Vargyasra jöttek. Az
ismerkedés első lépéseinél bábáskodott még
Veress Miklós, Ilkei Péter, Pál Attila, Tóth
Rebeka és jómagam is.Aküldöttség felkarolta
a gondolatot, és Szabadszállás városi tanácsa
kimondta a testvéri kapcsolat felvételét
Vargyas községgel. Sor került a küldöttségek
kölcsönös látogatásaira. Szabadszálláson,
ünnepélyes keretek között, a 10 tagú
küldöttség jelenlétében a testvérkapcsolat
felújítását szerződésbe foglalták. A
testvérváros következő látogatásuk során a
megbecsülés és tisztelet jelül díszpolgári
oklevelet adtak át: Ilkei Ferenc polgármesternek, Tóth Pál nyugalmazott tanítónak
és Dimény András nyugalmazott lelkésznek.
Fontos és régi tartozást kell, törlesszen
Vargyas község és népe.
Sokaknak gondolatában felmerült a kérdés:
vajon valóság a bejelentett hír, hogy 62 éve
Szabadszállás küldöttsége Vargyason járt?
Vajon már akkor létezett a testvéri kapcsolat?
Igaz, hogy a kapcsolat időt álló és nagyszerű
tettekben nyilvánult meg? A kérdések
megválaszolására egyik település sem tudott
bizonyítékokkal szolgálni.
És ekkor jött a váratlan újabb csoda. Isten egy
küldöttje, egy imádkozó asszony: Csőke
Józsefné Éva. Ez a kedves asszony keresett,
kutatott fáradhatatlanul. Kecskeméten, a
központi városban, irattárakban megtalálta a

keresett, eredeti bizonyítékot. Dicsérjük, és
elismeréssel köszönjük neki és családjának a
bátor és kitartó munkát. E család
közreműködése nélkül elképzelhetetlennek
tartjuk a testvéri kapcsolat létrejöttét a két
település között. Köszönjük a magyar
asszonyokhoz méltó magatartását.
Mi, akik a testvérkapcsolat kezdeténél
megtettük az első lépéseket, kiadványunkat
tiszteletteljes kéréssel szánjuk Ilkei Ferenc
polgármester úrnak, a község tanácsosainak,
Vargyas lakóinak: ajándékozzuk meg id.
Csőke Józsefné Éva asszonytársunkat
Vargyas község díszpolgára címmel. Részére
egy ünnepélyes alkalommal szíveskedjenek
az erről szóló oklevelet átadni. Régi óhaj lelki
egységben lenni és békességben élni. E
tiszteletteljes kérés megoldása is e kérdés
tűzpróbája lehet.
Tisztelettel Dimény András nyug. lelkész.
Aláírják még: Veress Miklós, Ilkei Péter,
Pál Attila, Tóth Pálné Rebeka, Tóth Pál.

Magyarok Országos
Gyűlése és Vására
A három nap eseményeiről következő
lapszámunkban számolunk be részletesen.
Annyi bizonyos, hogy a rendezvényt
látogatók száma meghaladta a 100.000 főt,
hisz rengeteg értékes programmal
szolgáltak a szervezők.
-kve-
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Odafigyelni egymásra (VI. Vargyas-napok) - Hecser László

Veress Miklós (jobbról) átveszi az oklevelet
Ne rohanjunk szüntelen, legalább
ünnepeinken, legalább a különleges
pillanatok alkalmával álljunk meg egy
kicsit, s figyeljünk oda embertársainkra,
környezetünkre, és ne feledjük a lelki
nyugalmunkat biztosító, Istennel való
kapcsolattartást se. Fontos, hogy az idők
során elszakadt szálakat próbáljuk meg
újra összekötni
mondotta az ünnepi
istentiszteleten Andorkó Ferenc unitárius
lelkipásztor. A hatodszor megrendezett
Vargyas-napok alkalmával a falu érdekében
tett szolgálatért díszpolgári címet, a
környezetüket példásan karbantartóknak

dicsérő oklevelet adományoztak.Az istentisz teletet követően a Varga
testvérek és Varga Réka
kántor zenés összeállítást
adott elő, Tóth Péterné és
Andorkó Rozália tiszteletes asszony pedig, versmondásával tette emlékezetessé az eseményt. Ilkei
Ferenc polgármester úgy
fogalmazott, fontosnak
tartja a községnapok
megszervezését, hiszen
ilyenkor kicsit előtérbe
kerül az a sok-sok érték,
amit a templomaink,
iskoláink, szabadság -

harcainkban vérüket hullatók létrehoztak,
amit a dolgos kezű elődeink megteremtettek.
Csőke József szabadszállási testületi tag és
Dimény András nyugalmazott unitárius
lelkész a két település közti régi kapcsolatot
elevenítette fel. Mint kiemelték, szinte
unikum számba megy, hogy Vargyas és
Szabadszállás már 1941-ben hivatalos
okmányban rögzítette összetartozását. Kisebb
csodának nyilvánították, hogy a viharos
politikai és történelmi események sem tudták
ezt a kapcsot elfeledtetni, illetve, hogy az
eredeti okmány is előkerült. Csőke József a
vargyasiak előtt is méltatta a nemrég

Gólzáporos döntetlen Hetényegyházán
A hétvégén megkezdődtek a Megyei III. o
Északi csoport labdarúgó bajnokság
küzdelmei. A szabadszállási csapat szombaton fordulatos és gólokban gazdag mérkőzést játszott Hetényegyházán . H e tényegyházi SC-Szabadszállási SE 5-5 (3-2)
A szabadszállási kezdőcsapat: Bajusz Imre,
Huszár Tamás, Zelenka Nándor (Progli
István), Huszár István, Szatmári Károly, Sári
István, Pandur Gábor, Illés László, Varga
Alpár, Progli Zoltán (Jakab Gusztáv), Oláh
Viktor.
Edző: Búzási Balázs
Amérkőzés rövid tartalma:
10. perc: A hazai csapat egy kapus támadás
után vezetést szerez. (1-0)
16. perc: Szöglet utáni labdát Zelenka Nándor
megszerzi és Illés Lászlót ugratja ki a 16-os
vonalánál, aki 11 méterről a bal alsó sarokba
helyezi a labdát.(1-1)
28. perc: Jobb oldali beadás után egy
fejesgóllal vezetést szereznek a hazaiak. (2-1)
38. perc: A védelem figyelmetlensége után
már kettővel vezetnek a hazaiak. (3-1)
45. perc: Oláh Viktor indítja a leshatárról Illés
Lászlót, aki 14 méterről kilövi a jobb felső
sarkot. (3-2)
51. perc: Progli Zoltán a jobb oldalon elfut,

beadása után Varga Alpár 4 méterről
bepasszolja a labdát a kapuba. (3-3)
58. perc: Varga Alpár remek egyéni akciója
után megszerezzük a vezetést. (3-4)
63. perc: Vitatható 11-essel egyenlítenek a
hazaiak. (4-4)
81. perc: Varga Alpár 11 méterről átemeli a
labdát a kifutó kapus fölött. (4-5)
87. perc: Hazai szabadrúgás után a labda
megpattan a sorfalon és a tehetetlen Bajusz
Imre mellett a hálóba vágódik. (5-5)
Búzási Balázs: A sok kapott gól ellenére
elégedett vagyok a csapat küzdőszellemével.
Vannak még hiányosságok, főleg a
védekezésben, de ezt a javuló edzéslátogatottság során ki fogjuk javítani. Külön
gratulálok Varga Alpár mesterhármasához.
A következő mérkőzés 2009. 08. 23-án 17:00tól hazai pályán lesz, a Ballószögi KSK-t
fogadjuk.
Sporttársi üdvözlettel:
Huszár István
Szabadszállási Sportegyesület
elnöke

tiszteletbeli polgáraikká fogadott Ilkei Ferenc
polgármestert, Máthé Ferenc Ilonka fafaragót
és Veress Miklós festőművészt, akik mint
mondotta oly sokat tettek a testvértelepülési
kapcsolat megerősítéséért, illetve olyan
értékeket hoztak létre, melyek mindkét
közösség számára fontosak. Ilkei Ferenc a
díszpolgárrá fogadott Csőke Éva fáradságot
nem ismerő kutatómunkáját emelte ki. Mint
mondotta, kitartásának köszönhető a
kecskeméti levéltár mélyén fellelt, sok
tekintetben egyedi testvértelepülési szerződés
előkerülése. Báró Daniel Mihályt és
Polyxénát családjuk a község fejlődésében
játszott szerepéért, Borbáth Lajost az iskola
névadójának, Borbáth Károly hagyatékának
példás őrzéséért tüntették ki. Gál Imre és
Anna, Ilkei György és Irén, Máthé Zoltán G. és
Margó, Trinfa László és Olga, Dobai András
és Ildikó a portájuk előtti közterület példás
rendezéséért és karbantartásáért részesült
dicsérő oklevélben. A szombati naphoz
hasonlóan akkor Tókos Melinda és Fábricz
Emília koncertezett, majd a felsőrákosi női kar
lépett fel vasárnap is volt, mit megtekinteni a
labdarúgópályán felállított színpadon: az
iskolások táncokat adtak elő, bemutatták a
vargyasi monda dramatizált változatát, majd a
szabadszállási diákok műsora következett, az
est folyamán, pedig a baróti BAKI csoport és a
Mercedes Band rockegyüttes koncertezett.
(forrás: Háromszék- független napilapSepsiszentgyörgy)

Helyreigazítás
A „Hivatástudatból a pályán maradni” című
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ELADÓ
A város központjában ház
eladó
a Honvéd u. 5.sz. alatt,
(a volt Polgári Iskola
udvarán).
A házban két lakás van:
1, illetve 1+1 szobás.
Mindkettő komfortos.
Érdeklődni:
a Református Lelkészi
Hivatalban lehet.

2009. szeptember

TISZTELT GÁZFOGYASZTÓ!
Ne felejtse el gázkészülékeit még a fűtési
szezon előtt beszabályoztatni, kitisztíttatni,
karbantartatni!
Az optimálisan beállított és karbantartott
készülékekkel Ön akár több 10.000.forintot spórolhat évente.
Ha Ön nem akar akkora gázszámlát
fizetni, keressen minket, beszabályozzuk
készülékeit a lehető legtökéletesebbre!
Vállaljuk mindenféle gázkészülék
szakszerű javítását, karbantartását
garanciával!
Fejszés Imre gázkészülék-szerelő mester
6080 Szabadszállás, Mikszáth K. u. 12.
Tel.: 06-76/353-454, 06-30/955-28-37
ifj. Fejszés Imre 06-20/230-98-66

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:
szeptember 24. 16 óra

