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VÁROSUNK LAPJA

2007. október

Visszatekintés
Egy éve választottunk! Az önkormányzat egyéves munkájáról, céljairól olvashatunk — 2. oldal
Sörkerti Sokadalmon ünnepelhettünk, színes, sokféle
zenét hallhattunk, palacsintát ehettünk — 3. oldal
Idısek világnapja volt szeptemberben. Intézményünkön kívül a Nyugdíjasklubok is ünnepeltek.
— 12-13. oldal
Búcsú volt Sándorfalván és Muzslyán! — 19. oldal

Ajánló
Október 2323-án az 19561956-os forradalom ünnepi megemlékezésére hívjuk a
sándorfalvi lakosokat a Budai Sándor Mővelıdési Házba — 3. oldal
Egészséghét, véradás lesz novemberben. A programok és vizsgálatok idıpontjai — 15-16-17. oldal
Iskolánk alapítványa ismét ıszi takarítást szervez október 20-án. A Pipacs
óvoda november 10-én tartja Óvodásbálját.
Mindkét rendezvényre sok
Óvodásbál
szeretettel, vacsorával várják a szülıket és segíteni akarókat! — 24. oldal
Közeledik Mindenszentek és Halottak Napja.
Napja Tegyük rendbe szeretteink
sírját! Sírszentelés, Szentmisék rendjérıl ír a Plébánia — 10. oldal

Hahó!
Kérdések és válaszok a szennyvízberuházásról, a víziközmő társulatról — 5. oldal
Országos Szemétgyőjtési Akció október 20-án — 7. oldal
Hogyan tarthatunk állatokat?
állatokat Mi a kötelessége az állattartóknak,
és mit kell tőrniük a szomszédjainknak? — 6. oldal
Tagjai vagyunk a Leader közösségnek — 9. oldal
Középpontban a kertünk:
A szılıszüretre emlékezünk Éva nénivel — 21. oldal
İszi teendıkrıl tájékoztat fiatal kertészünk — 22-23. oldal

2

Önkormányzati hírek

XI.évfolyam9.szám

Egy év munkája a mérlegen
Minden újonnan alakult, illetve átalakult
szervezet vagy társulat mőködése elsı éve
után mérlegre teszi tevékenységének eredményét. Így van ez az új összetételő sándorfalvi
képviselı-testület esetében is.

Még a 2006-os évben sikerült megalkotni
és elfogadni Pallavicini Terv néven
Sándorfalva városfejlesztési koncepcióját,
amely dokumentum nem csupán a következı
10- 15 év feladatait jelöli ki, hanem a kiemelt
értékek és célok is formát nyertek benne.
Mindehhez a nagyszabású feladatrendszerhez
„kellett egy csapat” is! A Pallavicini Terv
megvalósításához két erıs pillért kapott az
önkormányzat. Az ötleteket és pályázatokat a
Városfejlesztı Kht. kamatoztatja, míg a kivitelezés és a város megszépítése a Városüzemeltetı Kht. feladata. Ez utóbbi kht. állandó valamint közhasznú és közcélú munkavállalóival
több mint 30 sándorfalvinak ad kenyérkereseti
lehetıséget, így a munkahelyteremtés erényével is rendelkezik.
Sándorfalva, mint a Szegedi Kistérség –
Szeged melletti- legnagyobb települése továbbra is törekszik térségi decentrum jellegének és érdekérvényesítı képességének erısítésére. Ennek két legjelentısebb alkotóeleme a
szennyvízberuházás és a közoktatás kistérségi
szintő elindítása volt.
A szennyvízberuházásra évek óta mindenki úgy tekint a városban, mint a fejlıdéshez elengedhetetlenül szükséges lépésre. Most
úgy tőnik, hogy a sokévi sikertelen kísérletezést követıen remény van az európai uniós
pályázati támogatás elnyerésére. 2006-ban
lezárultak a korábbi cégekkel fennálló függı
kapcsolatok, gondolok itt elsısorban a RoBa
Millenium ígérgetéseire. Januárban az együttmőködı települések képviselı-testületei kiválasztották az SzVMF Zrt. személyében a tervezı céget, aki amellett, hogy a szegedi szennyvízberuházást hozhatja fel referenciamunkaként, eddig nekünk sem okozott csalódást, hisz a szoros határidıket precízen betartja. A megvalósításhoz szükséges lakossági
önerı biztosítására sok más – már sikeres
csatornázást maga mögött tudó - település
példáját követve a résztvevı hat település
(Sándorfalva mellett Szatymaz, Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó) is a víziközmőtársulat létrehozása mellett döntött; ebben két
cég volt segítségünkre, az OPTIMUM 2000
Kft. és a Fundamenta Lakáskassza.

Az éves beszámolónál kihagyhatatlannak
tekinthetjük a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Közoktatási Intézmény létrejöttét.
Valószínőleg ez a folyamat kavarta a legnagyobb „forgószelet” az elmúlt idıszakban;
pedig most, hogy az új formációban megindult a tanév úgy gondolom - kijelenthetjük, hogy a kezdeti félelmek
alaptalannak bizonyultak és
az átállás zökkenımentes
volt. A „kistérségi iskola” a
nagyobb állami támogatáson,
a magasabb oktatási színvonalon, egy sándorfalvi gimnázium lehetıségén túl,
Sándorfalvának esélyt jelent
arra is, hogy a résztvevık
közül elnyerje a térségi vezetı szerepet, hisz minden település elsırendő éltetıje az
oktatás és a benne résztvevı
fiatalok.
Az ifjúság és az İ fejlıdésük motiválta a
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény létrehozását is, amely több
mint 200 tanuló részvételével meg is kezdte a
mővészet iránt fogékony fiatalok oktatását.
A tikkasztó nyári melegben örömteli hír
volt, hogy Sándorfalva megvásárolta a határában fekvı két „bányatavat”, ami a jövıbeni
tervek szerint Sándorfalva turisztikai és kikapcsolódási nevezetességei közé fog tartozni.
A Városfejlesztı Kht. munkatársai számos
pályázat elıkészítésén dolgoznak, mint például a belterületi útburkolatokra, a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítésére vagy a Regionális Táj- és Környezetvédelmi Oktatási Központ
létrehozására irányulókon. Készülnek a bányató hasznosítására, az iskola épületének átalakítására, bıvítésére vonatkozó pályázati anyagok is. Új célkitőzés a sándorfalvi mőfüves
futballpályák kivitelezéséhez kiírt pályázaton
való sikeres szereplés. Természetesen nem
feledkeztünk meg a Május 1. tér rekonstrukciójáról sem, az egyeztetések ebben a témában
is folyamatosak. Bizonyára sokaknak jelent
örömet, hogy a Városfejlesztı Kht. és a mőszaki osztály munkatársai készítik az utcanévés információs táblák, valamint a forgalmi
rend „újraértékelésének” terveit. A Városfejlesztı Kht. készíti el a szatymazi(!) egészségház akadálymentesítésének pályázati dokumentációját is.
Szerencsére az elmúlt év nem csupán a
tervezés idıszaka volt, hanem számos célt
sikerült is elérni. A CÉDE pályázaton megnyert több mint kettı millió forintból valósult
meg a Széchenyi Udvar, ami a görkorcsolyásokon túl a zenét szeretı közönség fellegvárává is vált. Eredményesen szerepeltünk a
Csongrád Megyei Önkormányzat által kiírt
TPEA elnevezéső pályázaton is, az itt nyert
pénz hozzájárul az iskola-fejlesztés tervezési
költségeihez. Bizonyára sokak emelnék ki azt,
hogy 2006 ıszén ismét lett lehetıség
Sándorfalván vérvételre, ami reményeink szerint sokak mindennapjait könnyíti meg. Ilyen,
az életminıséget javító eredmény a Nádas utca
és az Erdısor közvilágításának megvalósítása

is. Szembeötlı eredmény a Polgármesteri Hivatal átalakítása is, mind a belsı festés, mind
az épület elıtti park tekintetében .A 20072008-as tanévre sikerült elérni azt, hogy nincs
elutasított óvodába jelentkezı gyermek, köszönhetıen annak, hogy folyamatban van az
„Alvégi” iskola átalakítása 2 csoportos óvodává.
Természetesen a fent leírtak csupán szubjektív válogatást jelentenek, bizonyosan más
személy mást emelt volna ki az elmúlt egy év
eseményeibıl.
Köszönöm, hogy Velünk együtt emlékeztek
vissza az elsı egy esztendıre!
Kakas Béla polgármester

Testületi ülés
A képviselı-testület a következı ülését
2007. október 18-án (csütörtökön) 15 órakor tartja a Budai Sándor Mővelıdi Házban.

Az ülés munkaterv szerinti napirendi
pontjai a következık lesznek:
1. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 20/2007.(VI. 28.)
Ör. rendelet módosítása
3. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2002. (V. 14.) Ör.
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
rendelet módosítása
4. Sándorfalva Város 2006. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés jóváhagyása
5. Aljegyzıi tájékoztató a házaló kereskedelem szabályozási lehetıségeirıl
6. Jegyzıi álláspályázat kiírása
7. Sándorfalva Város Önkormányzat 20062016-ig terjedı gazdasági programjának
elfogadása
8. A Városüzemeltetési és Szolgáltató Kht.
2007. év I. félévi beszámolója
9. Város-és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati
Tanácsadó Kht. 2007. I. félévi beszámolója
10. 2007. évi Városnap pénzügyi értékelése
11. Mőfüves futball-pálya építésére érkezett
árajánlatok elbírálása (OLLÉ)
12. Sándorfalva Város forgalomtechnikai
szabályozása
13. Dóci utcai telkek értékesítésre való kijelölése
14. Döntés Sándorfalva, Kölcsey u. 45. sz.
alatti óvoda tárgyi eszközbeszerzésére
vonatkozóan
15. Sándorfalva Város Képviselıtestületének döntése a volt Bányatavak
fejlesztése, további hasznosítása tárgyában
16. Utcanévtáblák és információs táblák
kiválasztása és beszerzése

2007.október
Polgármesteri Közéleti Klub
- Egy év eltelt… A 2007. szeptember 27-i Polgármesteri Közéleti Klub az egy éves születésnap jegyében telt. Az összejövetel témája ugyanis nem csupán a nyári élményekrıl, eseményekrıl szóló tájékoztató, hanem az egy éve új összetételben
mőködı képviselı-testület eddigi tevékenységérıl szóló beszámoló volt. Így
szép számban képviseltette magát a testület, és a lakosság is.
A Polgármester Úr áttekintı beszámolót adott az elmúlt egy év eseményeirıl és eredményeirıl, ebben többek közt
kitért a kistérségi iskolára, a Széchenyi
Udvarra, a mőködésbe lendült két Khtra. A hallgatóság soraiban a víziközmőtársulattal kapcsolatban felmerült kérdésekre is kielégítı és kimerítı választ
adott.
Az évértékelés után felvetıdött néhány olyan téma, amely a lakosokat a
mindennapok szintjén érinti, mint például az állattartás szabályozása, vagy a
szemétszállítás.
Köszönjük mindenkinek, hogy eljött
a rendezvényre, továbbra is várjuk kérdéseiket és észrevételeiket!
A következı Polgármesteri Közéleti
Klub október 25-én (csütörtök) lesz a
Budai Sándor Mővelıdési Házban.
Minden érdeklıdıt szeretettel várunk!

HIVATALOS
KÖZLEMÉNY

A hatósági fıállatorvos
Sándorfalva város

Belügyek
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Sörkerti Sokadalom

Fotó: Dr. Sümegi Sándor
A sörkertek hangulatát a Polka rézfúvós zenekar idézte a hallgatóság elé

Szeptember 28-án a Sörkerti Sokadalom elnevezéső rendezvény keretében
került sor a nyár búcsúztatása mellett az
új összetételő önkormányzat elsı egy
esztendejének értékelésére és ünneplésére. Az idıjárás mind a közönséget, mind
a szervezıket szerette volna megtréfálni,
a rendezvény napján délben még esett az
esı. Mégis a bizakodóknak lett igaza,
mert délutánra kitisztult az ég és igazi
esı utáni hangulatban telhetett a péntek
este. A stílusosan rövid polgármesteri
köszöntıt és beszámolót követıen kez-

dıdhetett a sándorfalvi sörest. A kedvezményes sörárakon túl valószínőleg sokak
jöttek a palacsinta miatt is. A 600 palacsintát a Lila Akác Nyugdíjas Egyesület
serény tagjai sütötték és kínálták; az
édességek kedvelıit lekváros és kakaós
palacsintával kényeztették . Ezúton is
köszönjük a Lila Akác Nyugdíjas Egyesület tagjai munkáját és segítségét!
A sváb fúvószenével a Polka rézfúvós zenekar ismertetett meg bennünket.
Az est másik elıadója az a Hypolead
Zenekar volt, amelynek fiatal tagjai a
tavalyi évben még a hódmeFotó: Dr. Sümegi Sándor zıvásárhelyi mővészeti iskola
növendékei voltak, idén pedig
már saját zenekarral bírnak. A
rendezvény zárásáig a jól
ismert slágereket a Minor
együttes tagjai szolgáltatták.
Az ıszi lenyugvó nap utolsó
sugaraiban szállingózó harmatban a közönség szemmel
A rekordmennyiségő palacsintát a Lila láthatóan jól érezte magát.

Akác Nyugdíjas Egyesület tagjai sütötték és
osztották az édesszájú gyerekeknek

közigazgatási területére

Sándorfalva Város Önkormányzata nevében
nagy tisztelettel meghívjuk Önöket az

2007. október 6-tól

1956-OS FORRADALOM
51. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE
megrendezésre kerülı

november 1-ig
ebzárlatot és legeltetési
tilalmat rendelt el.

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE

2007. október 23-án (kedden) 10.00 órakor
a Budai Sándor Mővelıdési Házba.
Mősor: Pallavicini Sándor Iskola tanulói, Sándorfalvi Városi Énekkar
Ünnepi beszédet mond: Kakas Béla Sándorfalva város polgármestere

Belügyek
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Uniós forrásból megvalósulhat
a régen várt szennyvízberuházás
Az Európai Bizottság és a magyar
kormány között zajló tárgyalásokat követı társadalmi vita eredményeképpen 2007
júliusának közepén az Új Magyarország
Fejlesztési Terv (ÚMFT) - az a fejlesztéspolitikai dokumentum, amely meghatározza, hogy mire fordítsuk a 2007 és 2013
között hazánkba érkezı, csaknem hétezer
milliárd forintnyi fejlesztési forrást - elnyerte végleges formáját.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
jelenlegi változatának elkészítéséhez társadalmi vita keretében több száz szakmai,
érdekképviseleti, társadalmi szervezet,
illetve a gazdasági, az önkormányzati, a
tudományos és a civil szféra számos képviselıje járult hozzá javaslataival, véleményével.
Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euró uniós támogatásban részesül, a
legfejlettebb tagállamokhoz való felzárkózás ösztönzéseként. Ez az összeg az
uniós adófizetık hozzájárulásaiból tevıdik össze, melynek eredményeképpen a
támogatás mértéke a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd
forint. Ez lehetıséget biztosít hazánknak
arra, hogy mind gazdaságilag, mind a
társadalmi szerkezetet tekintve ténylegesen felzárkózzon a modern Európához.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a
fejlesztési irányokat és a támogatások
felhasználásának stratégiai elveit prioritások és operatív programok formájában
foglalja össze.

Az operatív programok ágazatonként
határozzák meg az uniós forrásból is finanszírozott projektek körét. 2007. augusztus elsejével a 15 operatív program
közül a Regionális Politikáért felelıs Fıigazgatósághoz tartozó 13 program már
elnyerte az Európai Bizottság jóváhagyását.
Több hónapos várakozás után,
2007. szeptember 19-én a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) közzétette az
ÚMFT „a környezet fenntartható használata” horizontális céljának végrehajtását szolgáló operatív programját, a
Környezet és Energia Operatív Programot (KEOP). A közzétételt követıen az
érintett önkormányzatok (Bordány, Forráskút, Sándorfalva, Szatymaz, Üllés,
Zsombó, Domaszék, Röszke) képviselıi
megtették az elsı lépéseket a pályázatok
elıkészítésének érdekében, ennek keretében folyamatos egyeztetést végeznek különbözı EU projektmenedzsment szervezetekkel. Elkészültek a mőszaki alapokmányok - mint az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentáció, a megvalósíthatósági tanulmány és a vízjogi létesítési
tervdokumentáció - amelyekben meghatározásra kerültek a beruházás fıbb elemei.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv
elsı környezetvédelmi pályázati csomagja
támogatást nyújt a szennyvíztisztítás fejlesztéséhez, az ivóvíz minıség javításához, az energiahatékonyság növeléséhez,
a megújuló energiaforrások kihasználásá-

hoz, megkezdıdhet a megtelt hulladéklerakók uniós normák szerinti rekultivációja, természetvédelmi programok indulhatnak, valamint fedezetet biztosít az ekörnyezetvédelem céljaira is.
Ezen program keretében, a Kohéziós
Alapból finanszírozott támogatáson keresztül kerülhet sor a térségben tervezett
szennyvízberuházás Európai Uniós forrásból történı megvalósítására is, amenynyiben az erre irányuló pályázatokat a
tagállami szervek és az Európai Bizottság
is egyaránt befogadja, és az a támogatási
idıszakra vonatkozó finanszírozási keretet sem lépi túl.
A Kohéziós Alap egy speciális szolidaritási alap, amelyet 1993-ban hoztak
létre. Az alap az EU legszegényebb tagállamai közötti, a fejlettségi szintben meglevı különbségeket hivatott csökkenteni.
A 2007-2013 közötti tervezési idıszakot
az Európai Unió Tanácsának 1084/2006/
EK rendelete szabályozza, melynek értelmében az Kohéziós Alapból támogatott
tevékenységek körébe tartoznak a
transzeurópai közlekedési hálózattal öszszefüggı infrastrukturális beruházásokon
túl a környezetvédelemmel kapcsolatos
infrastrukturális beruházások (így a
szennyvízkezelés, hulladékgazdálkodás
körébe esı projektek), továbbá az energiahatékonyságot és a megújuló energiák
felhasználását ösztönzı projektek.
Kakas Béla polgármester

Vizitdíj visszatérítés
A 20 alkalmat meghaladó egészségügyi ellátásokért fizetett vizitdíjak visszaigénylésére van lehetısége a biztosítottnak
amennyiben a vizitdíj visszatérítése iránti
kérelmet külön a háziorvosi(fogászati
alapellátás is), VAGY külön a szakorvosi
(fogorvosi szakellátás is) ellátásban fizetett
nem emelt összegő (300 Ft-os) nyugtákra/
számlákra igényli.
Fenti információ azt jelenti, hogy az
elsı 20 alkalomért fizetett vizitdíjat nem
térítik vissza, hanem az afölötti — 21.,
22., 23. … — nem emelt összegő vizitdíjak visszatérítésére van lehetıség, amenynyiben a kérelem az egyéb jogszabályi feltételeknek is megfelel.
A nyugtákat/számlákat tehát különkülön kell győjteni aszerint, hogy háziorvosi, vagy szakorvosi ellátásért fizetett valaki
vizitdíjat.
Ha valakinek például van 20 db vizitdíj
nyugtája/számlája, melybıl 4-et szakorvosi,
16 – ot háziorvosi ellátásban szerzett –ezzel

még nem igényelhet vissza
vizitdíjat.
Ez esetben össze kell
győjtenie legalább 5 db
háziorvosi ellátásban fizetett vizitdíj nyugtát/
számlát, így meglesz a 20
db nyugtája/számlája, ami
feljogosítja arra, hogy a
huszonegyediket részére
visszatérítsék.
A visszaigényelhetı összeg ez esetben
tehát 300,- Ft.
Vagy 17 db szakorvosi ellátásban fizetett vizitdíj nyugtát/számlát győjt össze a
meglévı 4 darabja mellé, és így szintén
300,- Ft-ot térítenek vissza részére.
Egyszerre több vizitdíj nyugta/ számla összege is visszatéríthetı, tehát, ha valaki jelentkezik például 25 db szakorvosi
ellátásban szerzett nyugtával/ számlávalúgy részére a visszatérítendı az utolsó 5 db
nyugta/ számla lesz, azaz ez esetben 1500,-

Ft-ot fog részére az önkormányzat kifizetni.
Visszatéríteni viszont csak az alapöszszegő nyugtákat (azaz 300,- Ft-os) lehet, az
emelt összegő (600, vagy 1000 Ft-os) nyugtákat nem, viszont a 20 alkalomba ezek is
beszámolhatók.
A kérelmet a lakóhely, ennek hiányában
a tartózkodási hely szerinti települési önkormányzathoz kell benyújtani legkésıbb a
tárgyévet követı 60. napig.
Boros Ágnes
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Kérdések és válaszok
a Víziközmű Társulatról...
Miért kell elıre fizetni a csatornarendszerért?
A csatornázás beruházásához szükséges pénzt több forrásból lehet elıteremteni: Támogatást nyújt az Európai Unió és a
magyar állam viszont a fennmaradó öszszeget a kedvezményezettnek kell biztosítania önerı formájában.
A város éves költségvetése alig több
mint 900 millió Ft, amely összegbıl természetesen nem lehet elvenni a több száz
millió forintot, tehát ezt a pénzt a város
csak lakossági önrész, illetve társulati
hitelfelvétellel teljesítheti. Mindenki tudja, hogy a bankok csak biztosítékra adnak
hitelt. Víziközmő beruházások esetében
szerencsére megfelelıek a lakosok által
tett nyolc évre szóló részletfizetési ígérvények is. Ezeket az ígérvényeket a törvényi
szabályozás szerint csak egy jogszerően
megalakított víziközmő társulat győjtheti
össze, tehát a támogatások lehívására való
fölkészüléskor már meg kellet alakítani a
társulatot és el kellett kezdeni az
elıtakarékosságot.
Miért fontos, hogy mindenki rendszeresen fizesse a hozzájárulást?
A csatornázáshoz szükséges önerıt a
város érdekeltségi hozzájárulásból illetve
idıközi társulati hitel felvételével teljesíti.
A bankok a lakosok társulati
elıtakarékosságát elfogadják biztosítéknak ám, ahogyan megvizsgálják - mondjuk egy lakáshitelnél - az ingatlan értékét,
úgy a részletfizetési „állományt” is alaposan kiértékelik. Ennek módja, hogy megnézik, hogy a vállalt kötelezettség idıszakában mennyire fegyelmezetten fizették a
lakosok a hozzájárulást. Kisszámú lakos
néhányszori késése esetén még adnak
hitelt, de mivel a nemfizetések növelik a
kockázatukat, nagyobb kamatot számolnak fel.
Mi történik a lakossági hozzájárulásokkal, ha mégsem nyerünk pályázatot és nem valósul meg a beruházás?
Azoknak a megtakarításai, akik
Fundamenta Lakáskassza szerzıdést kötöttek – akár 1990 Ft havi részletre, akár
egyszeri 160 000 Ft-os befizetésre –
zárolva van a társulat részére. Ha a Küldöttgyőlés úgy dönt, hogy megszőnik a
társulat, akkor ezen zárolást a társulat
feloldja, tehát az addigi megtakarításokkal
a tag maga rendelkezhet. Mindenkinek
van a Fundamentánál egy számlája, ahol
győlik a befizetett pénz és az évi 30%-os
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állami támogatás. A zárolás feloldása
esetén az összegyőlt összeg nyolc év után
szabad-felhasználású lesz.
Akik egy összegben 200 000 Ft-ot
fizettek be, a mőködési kiadások levonása
után a Társulat visszafizeti a hozzájárulásukat.
Ki fizet a nem fizetık helyett?
A nem fizetık helyett senki nem fizet.
A víziközmő lakossági hozzájárulás adók
módjára behajtható köztartozás, amit a
társulat a törvény szerint be is hajt.
Miért nem kapott még senki felszólító levelet?
Ennek két oka van:
Az egyik ok, hogy az iroda felállítása
idıt vesz igénybe, a legnagyobb feladat az
adatbázis teljessé tétele, az eddigi befizetések elszámolása és a nem fizetık kiszőrése s mindezt Sándorfalva és Szatymaz
érdekeltségi területén. Mivel az állami
támogatások igénybevétele érdekében a
társulat nagyon sok lehetıséget megengedett az ingatlantulajdonos, a részletfizetı
és a kedvezményezett személyét illetıen,
olyan sok kombináció állt elı, hogy az
érdekeltségi egységekre esı fizetéseket
majdhogynem egyenként kell ellenırizni
az elsı alkalommal. Az ellenırzés már a
végéhez közeledik, a felszólító levelek is
nemsokára elindulnak.
A másik ok, hogy a társulat alapvetıen lojális és nem az a célja, hogy felszólításokkal, bírságokkal fenyegetızzön, hanem inkább hogy saját belátáson alapuló
közös összefogást érjen el. Ha viszont
nem marad más lehetısége már csak a
rendszeres befizetık miatt is kénytelen
élni az adók módjára való behajtással.
Folytatása következik...
Kocsis Zoltán ügyvezetı

Sándorfalva Város
Önkormányzatának Jegyzıje

pályázatot ír ki
közterület-felügyelői
állás betöltésére
Az állás betöltése kinevezéssel történik,
mely határozatlan idıre szól.
További információ
Dr. Nagy Zsuzsanna
munkaügyi ügyintézıtıl kérhetı az
572-972-es telefonszámon.

Fotók: Tímár Zoltán

A testület döntése alapján Sándorfalván minden óvodás korú ott gyermek helyben történı elhelyezését megoldják. Elızetes felmérések lapján ez 1 újabb
csoport indítását jelentette. Az újonnan
kialakított régi-új épület megfelelı és
korszerő lesz 2 új csoport elhelyezésére
is.
Remélhetıleg novemberben költözhetnek a kicsik.

Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
Pályázat szociálisan hátrányos helyzető
hallgatók részére
2007. október 31-ig még benyújthatják
kérelmüket az ösztöndíj megállapítására
azok a Sándorfalva Város területén állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos
szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, akik a képzésre vonatkozó keretidın
belül, államilag támogatott teljes idejő
(nappali tagozatos) felsıfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsıfokú szakképzésben folytatják, vagy kívánják folytatni
tanulmányaikat.
A sikeres pályázat egyik feltétele, hogy
a családban az egy fıre jutó nettó havi
jövedelem nem haladhatja meg a
40 695,- Ft-ot.
Részletes információk, pályázati kiírás,
és adatlapok a Polgármesteri Hivatal
Szociális Irodáján állnak rendelkezésre,
illetve letölthetık Sándorfalva Város
honlapjáról (www.sandorfalva.hu).
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Hogyan tarthatjuk házi állatainkat?
Az emberek, a környezet és az állatok védelme érdekében, Sándorfalva közigazgatási területén az állatok tartását a
7/2001. (VI.19.) Ör. rendelet szabályozza. Eszerint néhány elıírásra szeretnénk
felhívni az Önök figyelmét.
Tilos állatot közterületen tartani, az
ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni.
Tilos állatot kínozni, éheztetni, tartósan magára hagyni, elhagyni. Az állattartó
köteles a jó gazda gondosságával eljárni,
az állat fajának, fajtájának és élettani
szükségleteinek megfelelı életfeltételeirıl
gondoskodni.
Az állatok tartása az emberek, és az
állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a
környezetet nem károsíthatja.
A haszonállat tartásáról
Belterületen, és a kiskertekben tartható nagyállat (szarvasmarha, ló, öszvér,
bivaly, szamár.) 10 db, kisállat (sertés, juh
kecske) 25 db, baromfi (tyúk, gyöngyös,
galamb, vadkacsa, fácán, fogoly) 200 db,
lúd, kacsa, pulyka legfeljebb 50 db lehet.
Strucc belterületen nem tartható, házi nyúl
200 db lehet. E számok fölött a zárt tartási
technológia kötelezı. Az állat szaporulata
az elválasztásig tartható. A rendeletben
meghatározott állatlétszám egy ingatlanra
értendı, függetlenül az ott lakók létszámától és a családok számától. Prémes
állat belterületen nem tartható, kivéve
házi nyúl, csincsilla, nutria, csak zárt tartástechnológiával.
Haszonállatokat közterületen legeltetni nem szabad. A haszonállat által közterületen okozott szennyezıdést a tulajdonos köteles azonnal eltávolítani.
Tilos nagy- és kisállatot tartani a köz-

intézmények – így különösen iskolák,
gyermek, szociális, mővelıdési, egészségügyi intézmények – valamint élelmiszer –
elıállító és forgalmazó üzemek és egységek területén és azok 100 méteres körzetében, kivéve, ha az állattartást annak
üzemelése elıtt már megkezdték és folyamatosan végzik.
Az állattartás céljára szolgáló melléképületek, építményekre vonatkozó
szabályok:
Elıírt védıtávolságok: Nagyállat és
sertés ólja kifutója lakó és zártkerti épülettıl legalább 12 m távolságra legyen,
kisállat esetén ez a távolság 8 m. Trágyatároló lakó és zártkerti épülettıl minimum
12 m-re legyen. Az állatkifutó és a trágyatároló a szomszédos telekhatártól 3 méteren belül nem kerülhet elhelyezésre.
Az állatok tartására {elhelyezésére}
szolgáló helyiségeknek könnyen tisztántarthatónak, szilárd alapzattal burkoltnak
kell lenniük. Biztosítani kell a keletkezett
trágya és trágyalé zárt, szivárgásmentes
tárolását. A trágya tárolása zárt tárolóban
történhet, amelynek rendszeres ürítésérıl
és környezete tisztántartásáról való gondoskodás a tulajdonos {állattartó} folyamatos kötelessége.
Az állatok elhelyezésére szolgáló
létesítményeket, illetve azok helyiségeit
szükség szerint, de legalább hetente takarítani kell. Az állattartó köteles gondoskodni a kártékony állatok {legyek, rovarok, rágcsálók} irtásáról, új állomány
betelepítésekor az állattartásra használt
építmények fertıtlenítésérıl.
Tilos közterületen állati trágyát tárolni, fel- illetve lerakodni. A haszonállatok
alom nélküli, hígtrágyás tartása tilos.

Kedvtelésbıl tartott állatok tartása
Tilos ebet tartani, beengedni élelmiszerüzletekbe, vendéglátóhelyekre, élelmiszer- feldolgozó, - elıállító üzembe,
élelmiszerraktárba, oktatási, egészségügyi, szociális, mővelıdési intézmények,
gyermekjátszóterek, sportpályák, fürdık,
piacok területére, ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmények épületébe. Tilos
élelmiszert szállító jármővön ebet szállítani!
A harapós vagy támadó természető
ebet kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani, és az ingatlan {lakás}
bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztetı táblát kell szembetőnı módon elhelyezni.
A tulajdonos köteles ebét a jó gazda
gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén a gyógyításáról gondoskodni, továbbá az ebet úgy tartani, hogy
az más testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédok nyugalmát ne
zavarja.
Közterületen, az ebet biztonságos,
vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni.
Harapós, nagy testő vagy támadó természető ebet szájkosárral is kötelezı ellátni.
14 éven aluli gyermek olyan ebet nem
vezethet, amelynél szájkosár használata
kötelezı.
Az eb illetve macska tulajdonosa
illetve az eb vezetésével megbízott személy köteles az állat által közterületen
illetve lakóház közös használatú helyiségeiben okozott szennyezıdést azonnal
eltávolítani.
Sándorfalva területén csak veszettség elleni védıoltásban részesült ebet
lehet tartani. Minden 3 hónaposnál idısebb ebet a tulajdonosa, vagy tartója köteles évenként - , a 3 hónapos kort elérteket
30 napon belül, majd 6 hónapon belül
ismételten- saját költségére állatorvossal
veszettség ellen beoltatni A veszettség
elleni védıoltást követıen és ezzel egyidejőleg az ebet széles spektrumú féreghajtóval kell kezelni.
Belterületen lévı, egyedi beépítéső
lakótelken 3 hónaposnál idısebb kutyából
3 db tartható. Ennél több kutya tartása
csak külterületen engedélyezett. Kivéve,
aki üzletszerően tenyészt kutyát, illetve
kutyakiképzéssel foglalkozik.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az eb tartási
helyét ne hagyhassa el.
Az állattartásról szóló rendelet részletes, pontos szövegét elolvashatja a
www.sandorfalva.hu honlap Önkormányzat menüpontja alatt.
kkm
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Gondolatok az állattartásról
Egy magyar 8 évig dolgozott ÚjZélandon. Hazatérve itthon alapított vállalkozást, elég jól alakult az élete, szépen gyarapodott. Aztán egy reggel a piros lámpánál egy
kisbusz állt elıtte, reggelizı munkásokkal. A
reggeli befejeztével repült az ásványvizes palack, csomagolópapír az ablakon át az utcára.
Valami elpattant benne ekkor. Fogta a családot
és visszament Új-Zélandra, immár végleg. Amikor egy ottani magyar házaspár megkereste,
hogy jöjjenek el a rendszeres heti magyar összejövetelekre, egyszerően kidobta ıket, mondván,
hogy nem azért utazott húszezer kilométert,
hogy itt is magyarokkal kelljen találkoznia.
Hát valahogy így érzem magam én is
mostani lakóhelyemen. Az utóbbi idıben már
annyi negatív tapasztalat ért, hogy az elköltözés
mellett döntöttünk, egyelıre még az országon
belül, de nem leszek nagyon meglepve, ha végül
mi is külföldön kötünk ki.
Nem volt különösebb okunk elmenni
mindaddig, amíg be nem fogadtunk egy kutyát.
Azóta viszont mindennapos program a kutyasétáltatás, ami a kutyának nagy öröm, nekünk
viszont egyre inkább szenvedés. Télen ház nélkül reszketı rövidszırő, méteres láncon betonra
víz nélkül kikötött kiskutya, tőzı napon vashordó mellé láncolt nagykutya, két négyzetméteres
ketrecben ırjöngı félig elvadult állatok mellett
haladunk el. Megkönnyebbülés kiérni az erdıbe,
ahol már "csak" kidobott hőtıszekrények és
szeméthegyek várnak. (Nem mintha azt fel tudnám fogni, hogy milyen értelmi színvonal kell
ahhoz, hogy valaki a kocsijába pakolja a szemetet, és az ugyanolyan távolságra lévı ingyenes
hulladékudvar helyett inkább az erdıbe viszi
ki.) A legtöbb kiskutya nem így kezdi. Megérkezik, örülnek neki, szeretgetik. Aztán megrág
egy papucsot. Ilyenkor mit csinál a magyar
ember? Vesz egy láncot neki. A láncon sokat
ugat, mert unatkozik, kétségbeesett. Mi a megoldás? Bedeszkázza a kerítést, hogy ne lásson ki
az utcára. Aztán lassan elmúlik az újdonság
varázsa, már csak hetente egyszer simogatják
meg, aztán havonta, végül már annak is örülhet,
hogy ha nem kell mőtétileg eltávolítani a nyakába belenıtt nyakörvet (megtörtént eset). A kutya
szép lassan megbolondul a magánytól és a szeretethiánytól. (Jellemzı, hogy a kötıdés még így
is annyira erıs benne, hogy ha elengedik a láncról, nem rohan világgá, ahogy egy ember tenné.)
Nagytestő kutyáknál a végállomás gyakran
valamelyik kereskedelmi tévé híradójában egy
kis színes hír, szétmarcangolt kisgyerekkel.
Innen már gyors az út: sintértelep,
karantén, elaltatás, és a kutya megszabadul földi szenvedéseitıl. A
gazda felháborodik a pénzbüntetésen/felfüggesztett börtönön, aztán
vállat von, morog valamit a neveletlen dögrıl (kinek is kellett volna
megnevelnie?), vesz egy másik kiskutyát és kezdıdik minden elölrıl.
Hiába az állatvédık unásig ismételgetett, falrahányt borsóként lepergı
mondata: "Soha nem a kutya a hibás!" Legjobban akkor keseredek el,
amikor meglátom, hogy a szenvedı
állatok gazdái gyereket nevelnek.
Úgy gondolom, hogy akiben annyi
empátia és akarat nincs, hogy egy

állatnak az egyszerő igényeit megértse és teljesítse, annak legjobb lenne gyámság alá venni a
gyerekeit is. Radikális nézet? Lehet. De mivel a
gyerekek elsısorban a szülıi minta alapján
tanulnak, ezek az emberek egy újabb állatkínzószemetelı generációt nevelnek fel. És vajon az
állatokkal így bánó emberek egyáltalán alkalmasak a gyereknevelésre? Vagy csak újabb elidegenedett, szeretethiányos, depressziós felnıtt
lesz az eredmény? Az is biztosan sokat segít a
gyerekek érzelmi fejlıdésében, amikor látják,
hogy a szüleik habzó szájjal üvöltenek az ugató
kutyákkal, vagy éppen velünk, hogy hogy merjük sétáltatni a kutyánkat az utcájukban, mert
olyankor az ı kutyájuk ugat. Ugat a kutya. Botrányos. Hihetetlen. Ki hallott már ilyet? Kutya
vau, cica miaú, emlékszünk óvodai tanulmányainkra? (Amúgy ha valaki nem társat akar, minek
a kutya? A riasztóberendezés olcsóbb, nem ugat,
nem kell szeretni, etetni, oltani és nem zaklatnak
az állatvédık ha rosszul bánunk vele.) Mit lehetne tenni? Ért-e a magyar ember a szép szóból?
A magyarokat ismerı külföldiek erre nem túl
hízelgı választ szoktak adni. A magyar állatvédelmi törvény komolytalan gumiparagrafusai
viszont nem eléggé elrettentıek. Vezessük be az
osztrák törvényeket? Pár hónap alatt megtelnének a börtönök és elnéptelenedne a falu, ezt nem
akarjuk ugye. Radikális állatvédık "átnevelési
kurzusai" baseball-ütıvel? Ez is valószínőleg
mőködne, de törvénytelen.
Mégiscsak marad a józanész, a szép szó,
a nevelés. Ha szomszédunk folyamatosan láncon vagy kennelben tartja a kutyáját, tegyük
szóvá. Magyarázzuk el, hogy a kutyának örömet
okoz, hogy engedelmeskedhet. Csak el kell neki
magyarázni, hogy mit akarunk tıle, az ı nyelvén. Ha elmagyarázzuk neki, hogy ne tapossa le
a virágokat vagy rágja meg a papucsot, nem
fogja. Ha valamit megtanult, azt egy életre megjegyzi, és nem próbálkozik többet, de ne várjuk
azt, hogy magától rájön dolgokra, honnan is
tudhatná? Olvassunk könyveket, vigyük kutyaiskolába, használjunk villanypásztort vagy
elektromos kutyakerítést. Ha végképp nem lehet
lebeszélni a láncról, legalább legyen futódrótos
(ekkor persze a napi sétáltatás alapfeltétel). A
kutya törıdést igénylı, érzı lény, nem berendezési tárgy. Etológiai kutatások szerint nincs
lényeges különbség a hároméves gyerek és a
kutya érzelmi világa között. Ugye Ön nem csak
azért nem köti láncra a gyerekét mert tiltja a
törvény?
Lehoczky Éva
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Tisztelt Sándorfalvi
Lakosok!
A Magyar Közútkezelı Kht.
ısszel ismét megrendezi az országos szemétgyőjtési akcióját,
amelynek szervezéséhez felkérte
a Sándorfalva Városüzemeltetési
Kht. segítségét.
A Magyar Közútkezelı Kht.
térítés mentesen biztosít védıkesztyőket, láthatósági mellényeket, illetve szemétgyőjtı zsákokat.
A szemétgyőjtési akció
idıpontja:
2007. október 20. szombat 800
Gyülekezı helye:
IV. számú Pipacs Óvoda parkolója

Minden segítı kezet szeretettel
várunk!
Sándorfalva Városüzemeltetési Kht.

Tisztelt Sándorfalviak!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a
Sándorfalva Városüzemeltetési Kht.
a következı szakterületeken ajánlja
szolgáltatásait:
• Főkaszálás- parlagfő-mentesítés
• Park-, kertgondozás
• Parktervezés, -építés
• Kisebb építımesteri munkák
(pl.: kerítésépítés)
Várjuk megrendelésüket!

Elérhetıségünk:
Városüzemeltetési Kht.
Sándorfalva, Szabadság tér 1.
Tel.: 572-955
E-mail:
varosuzemelteto@sandorfalva.hu

Belügyek
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A Művészeti Iskoláról
A Kulturális Egyesület bejelentette,
hogy 2007. szeptember 1-tıl a fenntartásában lévı alapfokú mővészetoktatási intézmény mőködését szünetelteti. A város vezetése, a Képviselı-testület úgy döntött, hogy
önkormányzati fenntartásban létrehozza a
Sándorfalvi Alapfokú Mővészetoktatási
Intézményt, melyet itt szeretnénk bemutatni.
Az intézmény vezetıi: Kaszás László
igazgató és Krupiczer Ferenc igazgatóhelyettes. Kérem, pár mondatban mutatkozzanak be, eddig hol dolgoztak, milyen
végzettségük, szakmai elıéletük van,
valamint mondják el azt is, hogy mi a
kötıdésük városunkhoz.
K. L.: Jómagam a vajdasági Zentán
születtem. Tanulmányaimat Adán folytattam. Húsz évesen kerültem Magyarországra, Sándorfalvára, ahol 3 évig éltem és
zenészként ismerhetett meg a település apraja, nagyja. Az elmúlt tizenhárom év alatt
is rendszeresen „hazajártam” Sándorfalva
kulturális rendezvényeire a különbözı zenekari formációimmal, elıadómővészként. Ez
idı alatt a Magyar Zene- és Táncmővészek
Szakszervezete és az Országos Szórakoztatózenei Központ legmagasabb minısítését
kaptam meg, mint elıadómővész, valamint
a szegedi Juhász Gyula Tanárképzı Fıiskolán pedagógus oklevelet szereztem. Tizenkét
évig voltam a Mindszenti Alapfokú Mővészeti Iskola tanára, ebbıl 4 évig az igazgatóhelyettesi posztot töltöttem be
K. F.: Hódmezıvásárhelyi születéső
vagyok. Általános és középiskolai tanulmányaimat szülıvárosomban folytattam. Érettségi után a Szegedi Nemzeti Színház zenekarába, majd a Szegedi Szimfonikus Zenekarba nyertem felvételt. Közben a Liszt
Ferenc Zenemővészeti Fıiskola Szegedi
Tagozatán diplomát szereztem, mint trombitatanár. Több zenekar aktív tagja vagyok
ma is.. A zenekari munka mellett 1980 óta
folyamatosan tanítok. A tanítást kiegészítettem intézményigazgatással is, 1992-tıl a
Péczely Attila Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény igazgatóhelyettesként, majd
1995-tıl az Art Stúdió Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény igazgatójaként dolgoztam. 1981-tıl 1991-ig Sándorfalván is tanítottam zeneoktatói munkaközösség keretében. Igazán nagy örömmel tölt el, hogy
több volt tanítványommal találkoztam már
Sándorfalván e rövid idı alatt is.
Milyen szakokat sikerült elindítani
ebben a tanévben, azoknak kik a tanáraik? Megtartották-e az eddigi oktatókat,
vagy újakat alkalmaztak?
Mind a négy mővészeti ágat: zene-,
tánc-, képzı és ipar- és színmővészetet oktatjuk. A hangszerek közül gitárt, hegedőt,
zongorát, furulyát, trombitát, szaxofont,
dobot, szintetizátort, citerát, valamint ma-

gánéneket tanítunk. Ezen felül társastánc,
néptánc és képzımővészeti ágon festészet
csoportok is indultak. 27 pedagógus dolgozik iskolánkban. A jelenleg szünetelı egyesületi fenntartású mővészeti iskola volt tanárai közül is többen oktatnak az újonnan
létrehozott intézményben, így részben már
régóta ismerıs arcokkal találkozhatnak
mind a diákok, mind a szülık.
Sarkalatos kérdés volt a szülık számára az, hogy Csókási Csaba marad-e?
Nemcsak Csókási Csaba oktatja iskolánkban a néptáncot, de ikertestvére,
Csókási Imre is nálunk tanít.
Jól értettem, hogy a televízióból ismert Pálinkó Lujza és férje oktatja a
társastáncot? Felmerült-e, hogy a báli
szezon elıtt indítanak egy felnıtt kurzust
is, van-e erre az iskola keretein belül
lehetıség?
A társastáncot Pálinkó Lujza férje, és
egyben táncpartnere, Lengyel Zoltán, nemzetközileg is elismert szaktekintély oktatja.
A felnıtt kurzusról is szó esett, de ez természetesen nem iskolai, intézményi feladat.
Természetesen, ha igény van a felnıttoktatásra, annak szervezésében szívesen segítséget nyújtunk.
Azok a tanulók, akik eddig jártak,
megszakítás nélkül folytathatják-e az
iskolát?
Természetesen az összes szakon felmenı
rendszerben folyik az oktatás, így mindenki
a saját évfolyamának megfelelı osztályban
folytathatja a tanulást.
A modern táncosok, mazsorettek is
folytathatják a tanulást?
Modern tánc tanszakot ebben a tanévben nem indítottunk, mert a szaknak, illetıleg a törvényi elıírásoknak megfelelı végzettséggel rendelkezı szaktanárt a rendelkezésünkre álló rövid idı miatt nem találtunk.
A mazsorettel pedig az a helyzet, hogy
ilyen tantárgy az országos tantervben nem
szerepel, tehát a közoktatási törvény szerint
iskolai keretek között állami támogatással
ez a tárgy nem tanítható.
A furulya tanszakot kiknek javasolják? Akinek nincs hangszere, az nem
jelentkezhet a zenei tanszakokra?
Azon tanulók részére, akik a tanítói-,
óvodapedagógusi pályát választják, kifejezetten ajánlott a furulya tanulása, mert
számukra kötelezı tárgy lesz a középiskolában.
Amennyiben valakinek nincs hangszere
(gitár, hegedő, szintetizátor), iskolánktól a
raktáron lévı készlet erejéig kölcsönözhetnek.
Mennyi lesz a térítési díj és a tandíj
összege, és mely szakokon kell fizetni?
Aki több tanszakra is jelentkezik, annak
mennyit kell fizetni?
A fenntartói döntés alapján a térítési díj

a zenészeknél 1300,-Ft/hó (6500,- Ft/félév).
A tandíj az a magasabb összeg, amit több
tanszakosok esetén a megjelölt második
tanszak után kell fizetni, illetve akkor, ha
másik mővészeti iskolába is jár a tanuló. Ez
6500,- Ft /hó. Térítési díjmentességet élvez
az a tanuló, aki rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesül.
Eddig mennyien jelentkeztek, várnak-e még jelentkezıket?
Iskolánkba 280 tanuló jelentkezett. A
hangszeres tanszakok beteltek. Csak a
„kíiratkozók” helyébe tudunk már felvenni
új tanulókat.
Milyen elképzelések vannak a jövıt
illetıen? (külföldi kapcsolatok, térségi
fejlesztés)
Az iskola vezetıi – több évtizedes, illetve sok éves pályafutásuk következtében –
jelentıs külföldi ismertséggel rendelkeznek,
melyek megalapozzák a külföldi testvériskolai kapcsolatok létrejöttét Sándorfalván is.
Az egyik ilyen lehetséges testvériskolai kapcsolat a szerbiai Ada városában mőködı
„Bartók Béla” Zeneiskolával, a másik pedig a németországi Hannover város melletti
Hemmingen város zeneiskolájával jöhet
létre. Mindkét iskolával évente több alkalommal találkoztunk közös koncertek erejéig, és már felvette velük a kapcsolatot a
STAMI (Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény) vezetése is. Mindkét iskola örömmel fogadta a hírt, miszerint
a sándorfalvi fiatal zenészekkel, táncosokkal, képzımővészekkel is megismerkedhetnek, találkozhatnak Németországban, Szerbiában illetve Sándorfalván. Természetesen
szeretnénk folytatni az idén nyáron megrendezésre került I. Könnyőzenei Tábort is,
mely további alkalmat, lehetıséget fog
nyújtani újabb kül-,és belföldi kapcsolatok
létrejöttéhez.
Az iskolával, képzéssel kapcsolatosan
információ kérhetı a következı elérhetıségeken:
Kaszás László: 30/9588-912,
email: bkaszas@vnet.hu
Krupiczer Ferenc: 30/9537-632,
email: krupart@invitel.hu

2007.október
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Mi is Európai város, Leader közösség vagyunk!
A Leader egy olyan rendszer, amelyben az Európai Unió szándéka szerint
egyszerre valósul meg a helyi közösségek önszervezıdése, az általuk kialakított célok kidolgozása, és a finanszírozás.
Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatások lehívásának feltétele,
hogy az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
3. és 4. tengelyének keretében helyi akciócsoportok alakuljanak. A helyi akciócsoport minimum húsz taggal alakulhat,
további feltétel, hogy minden településrıl minimum egy-egy képviselıt kell
kiállítani a közszférából, a civil és az
üzleti szférából. Egy adott helyi közösség elıreláthatólag kétmilliárd forint
támogatásra pályázhat. A térségben tizennégy település alkotja a Déli Napfény
+ nevő helyi közösséget. Sándorfalva
három különbözı szférából való képviselıje: a civil szférából Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány, a vállalkozói szférából Ambrus
Tüzép Kft., a közszférából, az önkormányzat nevében Kakas Béla polgármester.
A helyi közösségeknek stratégiai tervet kell készíteni, ami úgy áll össze,
hogy minden település készít egy vázlatot, amiben a saját fejlesztési elképzeléseit írja le.
Sándorfalva a következı stratégiai
vázlattal vesz részt a Déli Napfény +
helyi közösség munkájában:
Átfogó cél
Emberközpontú, ”egészséges város”
kialakítása, az élet minden területére
kiterjedı minıség javításával, stabil természeti, társadalmi, gazdasági környezet
megteremtésével.
Intézkedések
•Történelmi városrész rehabilitációja: a templomkert és a kastélykert
összenyitása, parkosítása
•Termékértékesítés infrastrukturális feltételeinek javítása: az 1880-tól
üzemelı sándorfalvi piactér korszerősítése, esztétikai javítása az egységes
városkép kialakításáért
•Az aktívturizmus feltételeinek
megteremtése: a mikrotérség aktívturizmussal, tanyasi-, falusi turizmussal
foglalkozó vállalkozásainak összefogása. Tervszerő koordinálása a közös
marketingarculat kialakítása érdekében
•A bányató-rendszer rekreációs
térré való átalakítása: strand, gyermektábor, vízisportok feltételeinek a

megteremtése, horgásztó kialakítása,
szálláshelyek kiépítése
•Csónakázó tó, kemping kialakítása a „Bikakaszáló” területén
•Turisztikai szolgáltatások bıvítése, tanyasi-, öko-, kerékpáros-, gyalogosturizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtése (pl.: túraútvonalak,
pihenık, madárlesek kialakítása)
•Magánszálláshelyek bıvítése
• A jelentıs építészeti értékekkel
rendelkezı régi épületek városképbe
illeszkedı felújítása, átalakítása: Budai Sándor Emlékház kialakítása
• Helyi kulturális örökség megırzése: Pallavicini kastély átalakítása:
bálterem, rendezvényterem, kastélymúzeum és házasságkötı terem kialakítása), a történelmi alvégi iskola rehabilitációja
• A mezıgazdasági termeléshez
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés:
Zártkertek „bekapcsolása” az úthálózatba
• Településkép javítása: az utcák,
és turisztikai helyszínek táblával
való jelzése
Kocsis Zoltán
Déli Napfény + Helyi közösség tagjai a következı szervezetek:
Deszk Község Önkormányzat, Deszki
Falunkért Egyesület, Footmark Bt.,
Domaszék Község Önkormányzat,
Domaszéki Élhetıbb Faluért Közhasznú
Egyesület, EQUEST SPORT Bt.,

Kübekháza Község Önkormányzat,
Forrai Bt., Polgárırség a Biztonságos
Kübekházáért Egyesület, Ambrus Tüzép
Kft., Sándorfalva Város Önkormányzat,
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány, Röszke Község Önkormányzat, Röszke Község Egészségvédı Egyesület, Röszkei Polgárır Egyesület, Paprika Molnár Kft., Szatymaz
Község Önkormányzat, Novák Pál egyéni vállalkozó, Fehértói Gazdaképzı és
Innovációs Alapítvány, Dóc Községi
Önkormányzat, Dóci Polgárır Egyesület,
Szabó Andrea ev., Újszentiván Község
Önkormányzat, Alternatíva Egyesület,
Faktum Bútor Kft., Szenitváni Buci Pékség Ker. Szolg. Bt., Újszentiváni Sport
Egyesület, Szivárny” Zsombói Nagycsaládosok Egyesülete, Zsombó Község
Önkormányzat, Gyuris Attila egyéni vállalkozó, Bordány Község Önkormányzat,
Kulturális és Szabadidıs Egyesület,
Bordány Község Önkéntes Tőzoltó
Egyesülete, Tiszasziget Község Önkormányzat, Tiszasziget Sport Egyesület,
Eu-Road 2004. Bt., Algyı Nagyközség
Önkormányzat, Algyı Nıegylet, DélPlant Kft, Közmővelıdési és Családsegítı Egyesület, Röszkei Kaláka Hagyományırzı és Teleház Közhasznú Egyesület, Beretzk Péter Természetvédelmi
Klub, Molnár Csaba-Moltech AH,
Antolik András-Antik Rétes Kft., Napraforgó Falusi Vendéglátók Alsó-Tisza
Vidéki Közhasznú Egyesület, Országos
Magyar Méhészeti Egyesület.
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A Plébánia hírei
November 1-én (csütörtökön) Mindenszentek napján az Alsó temetıben
délelıtt 10 órakor közös imádság az
elhunytakért, azt követıen sírszentelés
lesz.
Este 5 órakor a templomban Szentmise lesz.
November 2-án (pénteken) Halottak
napján a Felsı temetıben délelıtt 10
órakor közös imádság az elhunytakért,
azt követıen sírszentelés lesz.
Este 5 órakor a templomban Szentmise lesz .
A sírszenteléseket a Plébánián elıre
kell jelezni, ára 1.500,-Ft.

Az idei Mária-napi búcsúról

TALÁLT TÁRGYAK ROVATA

Az idei búcsú nem a régi hagyományok szerint zajlott,
hiszen a Városüzemeltetési Kht. ebben az évben vette át a
Mária-napi búcsú szervezését és lebonyolítását.
Az elmúlt évek során bevett gyakorlat, az elárusító utcák
„kimadzagolása” helyett környezetbarát mész-hidrát porral
kerültek felfestésre. A szeméttengert úgy próbáltuk csökkenteni, hogy a vásározó vállalkozók részére az igényeknek megfelelıen nagy mérető szemeteszsákokat biztosítottunk.
Munkatársaink a vásározók által elfoglalt területeket felmérték, feltérképezték, valamint sok hasznos információt
összegyőjtöttek, ezáltal a jövıben a helyfoglalás a társaság
által elkészített térkép alapján fog megtörténni.
A munkatársainknak köszönhetıen a búcsú rendben - és a
vállalkozók nyilatkozatai alapján - sok év után elıször konfliktusmentesen lezajlott.
A szervezık a búcsún résztvevık számára mobil WC-t
állítottak fel, és a mentık segítségét is kérték, akik délelıtt 10
és este 6 óra között ügyeletet tartottak. Szerencsére a rendezvény baleset, illetve sérülésmentesen zajlott.
Társaságunk reméli, hogy a város lakossága eme kiemelt
rendezvényen egy szép esımentes-szikrázó napsütéses vasárnapot tudott együtt tölteni!
Városüzemeltetési Kht.

Tisztelt Sándorfalvi Lakosok!

Fotó: Tímár Zoltán

Sándorfalva Város
Ö n k o rm á n y z a t án a k
Jegyzıje ezúton közhírré teszi az elmúlt
hónapokban leadott
talált tárgyak jegyzékét. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák
végig a közleményt, és
amennyiben ráismernének az elvesztett
tárgyaikra, úgy kérjük,
hogy mihamarabb, de
legkésıbb a tárgy
megnevezése után zárójelben megjelölt idıpontig, ügyfélfogadási idıben jelentkezzenek a Polgármesteri Hivatal Általános
Igazgatási Osztályán, az elhagyott, elvesztett tárgyaik átvételére.
Felhívjuk az átvételre jogosult tulajdonosok figyelmét, hogy a
tárgy(ak) feletti tulajdonjogot hitelt érdemlıen igazolniuk
kell, csak ennek vizsgálatát követıen kerülhet(nek) kiadásra a
tárgyak.
1. 1 db. fekete színő, Schwinn-Csepel típusú, nıi vázas
kerékpár (ırzési határidı: 2007. december 11.)
- állapota: két kerekén deformálódás látható,
- találás idıpontja, helye: 2007. augusztus 19., 03:50 órakor,
Petıfi utca – Kolozsvári u. keresztezıdésében, az úttesten,
- egyéni azonosító: HF 435227 (sorszám).
2. 1 db. fekete mőbır táska, világosbarna csíkkal (ırzési
határidı: 2007. december 25.)
- mérete kb. 30 x 25 cm, tartalma: háztartási cikkek,
- találás helye, idıpontja: 2007. szeptember 25., a Szabadság
téri távolsági buszmegálló Szeged felıli oldalán, a pad végében.
Dr. Másody Zsolt tanácsos

2007.október

Intézményi körkép

Iskolai hírmorzsák

Papírgyűjtés

Állatok Világnapja
2007.
Az állatok világnapját Olaszországban ünnepelték elıször, 1931-ben.
A kezdeményezés célja a vadon élı
állatok pusztulásának megfékezése volt,
késıbb pedig már minden állat védelmét
felvállalta.
Ma egyre inkább a velünk élı állatok
kerülnek a középpontba.
Ez a jeles nap október 4-re esik,
Assisi Szent Ferenc halálának napjára.
A rendalapító Assisi Szent Ferenc az
állatok védıszentje, aki a legenda szerint nem csak értette az állatok nyelvét,

Kirajzás
Október elsı napján
a szatymazi bekötı úton
hosszú menetelı sorok kígyóztak. Az ıszi
napsütés biztatóan köszöntötte a túrázókat
– ma már biztosan nem lesz esı – irány a
szatymazi motel.
A Pallavicini Sándor Iskola felsı
tagozatos diákjait sportjátékok és akadályverseny várta a hagyományos iskolai
kirajzáson.
A játékos idıutazás az 1848-as
történelmi eseményeket idézte fel. Az
ügyességi feladatokkal mindenki megbirkózott – a gyerekek sok pontot szereztek csapatuknak.
(Kúszófolyosó, lajhármászás,
gránátkeresés, ágyúgolyódobás tette próbára ıket.) Az
irodalmi, nyelvi feladatok, a
titkosírás is igazi észtornát
jelentett.
Nagy lelkesedés fogadta a sportjátékokat is. Az
osztályok mindent bevetettek
a gyızelemért, a mini
maraton legjobb idıeredményéért. Sokszor elhangzott a
vezényszó: elkészülni – vigyázz – rajt. A csapatjátékok-
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ban néha nem csak a labda repült…, vidám adok-kapok lökdösıdés folyt a pontokért (gólokért).
A délelıtti programot színesítette
a zenei világnap „zene-bona” állomása. A
zenét az állomásvezetı a „bonát” a nyüzsgı gyereksereg szolgáltatta. Ez a nyüzsgés valahogy a alábbhagyott a hazavezetı
úton, az út pedig nem lett hosszabb –
vagy mégis?
Balogh Orsolya

Szülık, nagyszülık, pedagógusok,
kicsik és nagyok szorgoskodtak három
délutánon keresztül a Pallavicini Sándor
Iskola ıszi hulladékgyőjtési akcióján. A
papírgyőjtésén ismét
rekord
született!
Több, mint 22 tonna
papír kerül újrahasznosításra a diákoknak
köszönhetıen!
A
rakodásban és az
udvar tisztán tartásában a nyolcadikosok
segítettek. Mindenikek köszönjük a
munkáját a Diákönkormányzat nevében!
Süveg Bence 7./A

hanem beszélgetett is velük.
Az állatok segítıtársként és barátként gazdagítják életünket, ezért az ünnep célja, hogy az ember és az állat közötti barátságot erısítse.
A Szegedi Tappancs Alapítvány
kezdeményezésére iskolánk tanulóit egy
délutáni rendezvényre hívtuk, ahol a
következı programokon vehettünk
részt:
 állatszépségverseny, otthonról hozott
állatokkal
 aszfalt-rajzverseny
 állat-totó
 „zsákbatappancs”: a gyerekek pénz
adománnyal (200 Ft) támogatták a
Tappancs Tanyán élı gazdátlan kutyákat, cicákat.
Az adomány ellenében különbözı nyereményeket (walkman, könyv, tolltartó,
kulcstartó…) vihettek haza tanulóink.
A kis gazdik és „barátaik” lelkesen
készültek a délutánra, a sok szép kutyus
mellett 2 cicus és 2 tengeri malac is
indult a versenyen.
A zsőrinek nehéz feladatot jelentett a
helyezések kiosztása.
Mind az állatszépségverseny, mind az
aszfalt-rajzverseny gyızteseit ajándékokkal jutalmazta a Tappancs Alapítvány.
A gazdikat és kedvenceiket jövıre is
várjuk ezen a jeles napon.
Sándorfalva, 2007. október 8.
Liebszter Ildikó
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Gondolatok az idősek világnapján
Az ENSZ 1991-ben nyilvánította
október elsejét az idısek világnapjának.
Ma Magyarországon ezen a napon egyre
több Önkormányzat szervez ünnepséget
idıs polgárainak és közigazgatási területén mőködı nyugdíjas egyesületeknek.
Több nagyvárosban az ünnepi program
mellett kitüntetések adományozásával is
elismerik az idısekért , az idısügyért kiemelkedıt alkotókat.

Mindannyiunk tágabb, vagy szőkebb környezetében élnek idıs emberek ,
most mi is irányítsuk figyelmünket rájuk.
Gondoljuk végig azokat a jellegzetes élethelyzeteket, amelyek meghatározók az
idısek mindennapjaiban. Az idıseknek
szembe kell nézniük azzal, hogy pl. csökken testi erejük, munkabíró képességük és
gyakrabban betegedhetnek meg. Nem
könnyő feldolgozni a gyengült teherbírás
miatt megváltozott helyzeteket, vagy elfogadni egy eddig elismert szerepnek az
Az „Együtt Egymásért" Nyugdíjas
Egyesület kulturális közhasznú programként 2007. szeptember 30.-án második
alkalommal rendezte meg – hagyományteremtı szándékkal – az Idısek Világnapját Sándorfalva idıs lakossága részére.
A Muskátli Vendéglıben tartott ünnepségen vendégül láttuk azokat
a ,szépkorúakat", akiknek egyesületünk az
elmúlt évben segítséget nyújtott, karitatív
módon támogatott. Vendégeinket virággal
fogadhatuk nagy szeretettel, a mozgásukban korlátozottakat személygépkocsival
hoztuk el a rendezvényre.
Az egyesület elnökének ünnepi beszédét követıen a Csongrád Megyei
Nyugdíjas Szövetség Alelnöke, Dr. Lajkó
Lajos úr köszöntötte az idıseket. Ezt követıen Csillag Orsolya és Oberdlik Ferenc tehetséges sándorfalvi fiatalok gitárzenei elıadással szórakoztatták az ünnepelteket.

elvesztését. Nem megy magától, hogy az
ember teret adjon másoknak, sıt bátorítsa
azt, aki utána jön . Az sem egyszerő, hogy
erıszakosság nélkül ajánlja fel tapasztalatait. A fokozatosan kialakuló új élethelyzet minden idıs embert elgondolkodtat,
mert felhívja a figyelmet emberi korlátainak valóságára. Nem magától értetıdı
elfogadni mindezt, de nem is kell félni az
idıskor kilátásaitól. Ezt az életszakaszt
értékként kell megélni.
Ez egy olyan idıszak ,
amikor az kerül elıtérbe
ami igazán fontos és
értékes , nem pedig a
látszat. Sok családban
amikor a szülık munkájuk miatt távol vannak a
nagyszülık vigyáznak a
gyerekekre. Eközben a
nagyszülık és a gyerekek között egy sajátos,
mélyen nevelı hatású
együttmőködés valósul
meg. E kapcsolatban a
nagyszülı nem szabályokat ismertet és nem tanításokat osztogat, hanem élettapasztalatát
adja át. Az idısek beszélnek a gyerekeknek a családról, élettörténetekrıl, szenvedésrıl, betegségrıl, hagyományokról és
még számos nagyon fontos dologról, tapasztalatról. A gyermek számára ez nagyon fontos, mivel az élet teljes valóságát
ismeri meg. Jómagam a mai napig sem
felejtettem el , déd mamával történı beszélgetéseinket . Ma is fel tudom idézni
hiteles elbeszéléseit és e beszélgetések
békés hangulatát a petróleum lámpa gyen-

géd fényével együtt.
Sok családban azonban a nemzedékek közötti kapcsolat nevelı hatása sajnos
nem mindig érvényesül pl. a mai társadalom gazdasági lehetıségei és kulturális
szokásai eltávolodni kényszerítik a gyerekeket és az idıseket egymástól. Gyakran
elıfordul, hogy egy valódi gyermek-idıs
együttmőködés nélkül a gyermek beéri
egy torz, lényegében negatív képpel, melyet az uralkodó kulturális üzenetekbıl
szőr le az idısekrıl. Ezt a helytelen képet
csak egy hiteles és értékes, nemzedékek
közötti kapcsolat tud kiigazítani, egyébként csak nı a generációk közötti szakadék. Az iskolai környezet is jelentıs segítséget nyújthat az idısek és fiatalok
közeledéséhez. Érdemes lehet meghívni
pl. idıs hozzátartozókat egy –egy órára,
hogy meséljenek pl. hagyományokról,
régi szokásokról, élettörténetekrıl, mesterségekrıl, így az idıs emberek átadhatják kulturális örökségük kincseit. Eddig is
sok kezdeményezés bizonyította, hogy a
fiatalok igénylik az idısek bölcsességét és
tapasztalataik átadását. A fiatalok az idısek révén ismerik fel saját gyökereik gazdagságát, általuk tanulják meg az életüket
felelısségteljesen megtervezni.
Köszöntsük e világnapon idıs szüleinket, nagyszüleinket és gondoljunk
arra, hogy nélkülük nem lennénk azok ,
akik vagyunk. Tiszteljük és segítsük az
idıs embereket. İk egész életük bölcsességével segítenek bennünket.
Tóth Csilla
Képek: Rácz Ferenc

Idősek Világnapja ünnepség
Köszönjük Német Zoltán úrnak, a
Muskátli Vendéglı tulajdonosának az
ízletes ebédet és a figyelmes kiszolgálást.
Egyesületünk 70 fı részére szervezte
az ünnepséget. Azoknak a nyugdíjas társainknak, akik egészségi állapotuk miatt
nem tudtak jelen lenni az ünnepségen,
tagjaink lakásukra vitték az ebédet és a
tisztelet virágait.
Köszönetünket fejezzük ki Sándorfalva Város Polgármesterének, Kakas
Béla úrnak, hogy hagyományteremtı közhasznú programunk megvalósítását pályázat alapján anyagilag támogatta.
Ocskó Julianna
az egyesület elnöke
Ez a dokumentum a Nemzeti Civil Alapprogram 2006. évi támogatásával jött létre.
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Idősek
világnapja
2007. szeptember 28-án pénteken 3.
alkalommal került megrendezésre az
idısek világ napi rendezvénye. Ezen a
délutánon Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket, a Pipacs Óvoda Napocska csoportja vidám verses
összeállítását láthatták, majd a Szegedi
Nemzeti Színház színészeinek mősora
következett. Énekelt Kónya Krisztina, és
Bátky-Fazekas Zoltán, zongorán kísért
Lakatos Béla.
A mősort Kiss Lászlóné - tanyagondnok verse zárta, majd táncos mulatság
vette kezdetét.
Reméljük, mindenki nagyon jól szórakozott, s jövıre is találkozunk.

A család és társadalmi szerepe
Századunk – a XX. század – szociológiai és pszichológiai megközelítésben
a családok válságának, valamint a
szocializációs jelenségek kutatásainak
évszázada. Az esszé két fontos témakört
tárgyal: elsıként a család kialakulásáról
jellemzıirıl, majd pedig a legfontosabb
feladatairól szeretnék írni.
Nézzük tehát az elsı egységet, a családot, mely a társadalom legkisebb alapegysége. Ideális esetben két különnemő ember
tartós együttélésében, gyermekek nevelésében fogalmazódik meg. İsi, emberi intézmény, melynek összetételét befolyásolják
az adott kor társadalmi és gazdasági viszonyai. Az együttélés tartalma és szokásai
számottevıen megváltoztak az idık folyamán. A családban benne van az emberiség
fejlıdésének története, lelki világa, múltja,
jelene és jövıje. Érzelmi és vérségi kapcsolaton alapul. Másokat és önmagunkat ismerni a családalapítás szempontjából nagyon fontos feladat. Ennek a feladatnak
döntı szerepe van az utódok fejlıdésében.
A családban átélt hangulatnak, élményeknek meghatározó jelentıségük van, akár
pozitívak, akár negatívak. Az anyagyermek kapcsolata domináns, a család
emocionális, kognitív és kommunikációs
viszonyrendszer. A szülık cselekedetei
példaként szolgálnak. A jó család élményekben gazdag, egzisztenciális, jó légkörő. Nagyon fontos, hogy legyen idı a közös
programokra, bensıséges, biztos érzelmi
kapcsolat alapozza meg a családon belül a
gyermek egészséges fejlıdését.
Mérei Ferenc is foglalkozott a család
fogalmával, a szocializációt többnyire
mikro szinten, családban (anya-gyermek
kapcsolat) vizsgálta, mely kapcsolat

leginkább pszichológiai alapokra épül.
Megállapítja a „Házasság, család,
nevelés” (Nık enciklopédiája II. 17-26. o.,
Minerva, Budapest, 1965.) címő írásában
már 1965-ben, hogy a család intézménye
válságban van, melyre a válások nagy száma utal, ám a család – mint társadalmi
intézmény – a történelem viharait is túlélte,
mindig számos változáson ment keresztül.
Stabilitás csak akkor alakulhat ki, ha a család az alapvetı szükségletek az együttes
élmény kielégítésére alkalmas, így az ott
élı emberek szoros együvé tartozást éreznek egymás iránt, sıt más társadalmi csoportokba is könnyedén tudnak majd beilleszkedni.
A családszervezet az emberiség kialakulásával egyidıs, de az eredeti formára
nem a jelenlegi tagolt, monogám család,
hanem a hordaszerő együttes volt a jellemzı. Az együttélési keretek számottevıen
változtak az idık során. A család létszáma
ma már egyre csökkenı tendenciát mutat,
hiszen régen több generáció élte együtt az
életét, egy háztartásban a gyermekek száma is jelentısen több volt. Kb. 100 évvel
ezelıtt egy családban akár 10 vagy annál
több gyermek is átlagosnak számított.
Korunk társadalmi élete gyorsan változik, s ez a változás a házasságokat sem
kíméli. Az új életformák másként jelentkeznek egy falusi, mint egy városi
környezetben. Falusi öregek, és városi
fiatalok nézıpontja igen eltérı, persze a
fiatalokra jellemzıbb inkább a meggondolatlanság, idınkénti felelıtlen cselekedeteik következményeit néha elég nehéz korrigálni.
Ideális esetben a családnak számos
feladatot kell ellátnia: Biztosítja a népesség

utánpótlását a társadalom számára;
Gazdasági funkciót lát el, mint fogyasztó;
Közvetít az egyén és a társadalom között;
Családtagokat ellenırzi, irányítja; Érzelmi
egyensúly teremt; Betegekrıl, idısekrıl
gondoskodik; Szocializációs, nevelési,
kulturális, szabadidıs feladatokat lát el.
Mérei Ferenc fontos szerepet tulajdonít
a család társadalmi funkciójának. A
gyermek szocializációját természetesen a
család mellett a nevelési intézmények is
segítik, megtanítják mindazt, ami a világban való eligazodást segíti, hogy ezáltal a
társadalom hasznos tagjaivá váljanak. A
családi élet minısége a család tagjaitól
függ. Az eszményi, mintaszerő családban a
funkciók összhangban, egymást kiegészítve, segítve mőködnek. Probléma felmerülése esetén egymást támogatva közösen
oldják meg azt. Az ilyen családban élık
biztonságban, kényelemben élnek, szeretettel egymásnak támaszt nyújtanak és a családjukat tartják a legnagyobb értéknek.
Megállapíthatjuk, hogy az ember életében a család mellett a társadalmi gondoskodásnak is fontos szerepe van, ám
belsı biztonságot csak a családtól kaphatunk. Melegséget, jó érzést, önbecsülést
csak a szülık adhatják a gyermeknek, s
minderre csak akkor képesek, ha mindezt
egymásnak is nyújtani tudják. A szocializáció egy életet betöltı folyamat, ha a család
támogatása elmarad, mindenképpen hiányát érezzük. Ennek hiányában a további
érzelmek legtöbbször ingatag alapokra
épülnek. Minden attól függ tehát, hogy a
mai modern családok képesek-e olyan érzelmi biztonságot nyújtani, amely a családtag személyes fejlıdését, a társadalmi beilleszkedését optimálisan befolyásolja.
Fogas Mária

Belügyek
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Tárlat
Sándorfalván a Budai Sándor Mővelıdési Házban Kakas Béla
polgármester nyitotta meg Rónyai Ágnes kiállítását szeptember
21-én este.
A Szentesrıl elszármazott amatır festı képeit a szegedi közönség
már megismerhette az Alsóvárosi Kultúrházban. Rónyai Ágnes
mindössze négy éve ragadott ecsetet elıbb akvarell-, majd olajképeket alkotott, 2004-ben pedig megismerkedett Szőcs Árpád festımővésszel, akivel jó barátságot kötött. Tıle tanulta meg a spakli
használatát, amelyet azóta is alkalmaz, amellyel különleges hangulatú képeket lehet alkotni. A magát örömfestınek nevezı Rónyai
Ágnes egyik mővét már külföldön is kiállították: Hullámsír címő
képe szegvári zsőrizés után került ki déli szomszédainkhoz.
Képeiben a hit, a vallás tükrözıdik vissza, ami tudatos mondanivalót rejt magában. Kakas Béla a megnyitón örömét fejezte ki, hogy
egy ilyen tehetséges amatır mővésszel gazdagodott a város, Rónyai
Ágnes ugyanis másfél éve él Sándorfalván. A kiállítás megnyitóján
Nyíri Csaba, a sándorfalvi mővészeti iskola tanára mőködött közre
hegedőn. A pénteken megnyílt kiállítása szeptember 21-tıl 28-ig
tekinthetı meg hétfıtıl péntekig 9-19 óráig, szombaton 9-12 óráig,
vasárnap pedig 8-10 óráig.
Molnár Attila www.promenad.hu
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Kedves kertszeretı Sándorfalviak!
Október 31-ig meghosszabbítottuk a
Virágos Sándorfalváért pályázatunkat.

Továbbra is várjuk jelentkezésüket.
Eredményhirdetés november 30-án.
Bıvebb információ a
www.sandorfalva.hu honlapon, vagy
a Városüzemeltetési Kht-nál.

Tímár Zoltán
ügyvezetı
M-ÜZLETHÁZ
Sándorfalva, Alkotmány krt. 12.

ARANY, EZÜST ÉKSZER
KÉSZÍTÉS,
JAVÍTÁS, FELÚJÍTÁS
ÓRA, SZÍJ, CSAT, ELEM

MÁSODY DÁNIEL
ötvös, aranyarany- és ezüstmőves
NYITVATARTÁS: kedd, csütörtök, szombat 9-13

KARÁCSONYI AJÁNDÉK!!
2007. november 30-ig megrendelt aranyékszer-készítésre,
átalakításra, javításra
a cég karácsonyi ajándéka a

munkadíjból 10% kedvezmény
Az ékszer még mindig: örök érték és tartós
örömforrás!

Rajzsikerek
A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum
Gyermekalkotások Galériája adott otthont
2007. szeptember 22-én melyen az Országos

Gyermek Képzı és Iparmővészeti Pályázaton elért eredmények díjátadására került
sor!

A Pallavicini Sándor általános iskola díjazottjai :
Szőcs Márton — 10éves —
Arany Oklevél ( a képen jobbról)
Pálinkás Ádám — 8éves —
Ezüst Oklevél ( a képen balról)
Pásztor Katalin — 8éves —
Bronz Oklevél ( a képen középen)

Egészséghét
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EGÉ SZ SÉGH ÉT 2 007. nove mb er 5 — nove mb er 9.
November 5. Hétfı
1600 Az Egészséghét megnyitása,
Helyszíne: Mővelıdési ház nagyterem
Köszöntıt mond: Kakas Béla polgármester,
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı

Orvosi fórum:
Dr Sümegi Sándor : Mindennapi baleseteink
Dr. Nagymihály Sándor: Bízhatunk-e a túlvilági
életben? Az orvos és a fizikus véleménye
Dr. Bényi Krisztina-MEP Nyilvántartási osztályvezetıje: : A jogviszonyhoz kötött egészségügyi
ellátás rendszere (biztosítottak, jogosultak fogalma, jogviszony rendezés)
Dr. Bertalan Zoltán - Kiss Bernadett: Egészségesen és karcsún egy hosszú életen át

Óvodai Programok:
I. óvoda - Fogápolás: Mese a fognyővı manócskáról, hogyan
mossunk helyesen fogat, játékos feladatok

Iskolai programok
Alsó tagozat: Novemberben
„Egészség hónapot” tartanak.
Programja:
1. hét: plakátkészítés, egészség totó
2. hét: zenés torna, gyümölcsfogyasztás,
3.hét: játékos vetélkedık, egészséges
táplálkozás filmvetítés,
4.hét: reggeli répa és alma ropogtatás
Zárásként fogalmazás és rajz készítése a novemberi eseményekrıl.

November 6. Kedd
700-900 Egészségmérés
Vérnyomásmérés, testtömeg és testmagasság mérés, személyre szóló tanácsadás
Vércukorszint mérése
Helyszíne: Egészségház, Védınıi tanácsadó

800-1600 Nıgyógyászati szőrıvizsgálat
Helyszíne: Egészségház emelete
Vizsgál: Dr. Kajtár István, Vizsgálati díj: 2000 Ft
Lehetıség nyílik ultrahangos vizsgálatra, amely díja 1000 Ft.
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

900-1800 Svéd masszázs kipróbálási
lehetıség
Helyszíne: Egészségház emelet, Védınık
Zomboriné İze Edit
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Egészségház emelete,Tel.: 250-004

1200-13 00

Koleszterinszint mérés, tanácsadás

Helyszíne: Dr Bertalan Zoltán háziorvosi rendelıje

1300-1800 Sejtállapot felmérés A Magyar Orvosi Kamara
ajánlásával „sejtjeid elárulják, sorsod mit tartogat”
Helyszíne: Dr. Nagymihály Sándor rendelıje

Vizsgálat díja: 1.500,-Ft/fı

1530 Nevelési tanácsok
3 éves korig
Bölcsıdei nyílt nap a délelıtt folyamán
Helyszíne: Bölcsıde, Széchenyi u. 20
Dr. Jámbory Szilvia –pszichológus

1600–1800 Urológiai szőrıvizsgálat
Helyszíne: Dr Sümegi Sándor rendelıje, Felszabadulás u 15
Rendel: Dr İry-Tóth Csaba
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1400-1900 Szemészeti szőrıvizsgálat
Komplett szemvizsgálat, látásélesség vizsgálat, szükség esetén
szemfenék vizsgálat. Szemüvegrendelés, optikus helyben
Helyszíne: Dr. Sümegi Sándor rendelıje, Felszabadulás u 15
Rendel: Dr. Skribek Ákos szemész Vizsgálat díja: 2000 Ft
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1700 Magatartási és beilleszkedési nehézségek iskolás korban
Helyszíne: Pallavichini Sándor Általános Iskola
Elıadó: Dr. Jámbory Szilvia- pszichológus

1500-1700 PSA szőrés - FÉRFIAKNAK
Prosztata megbetegedések (gyulladásos, daganatos elváltozások) szőrése, egy csepp vérbıl
Helyszíne: Egészségház udvari rendelı
Vizsgál: Dr Szemerédy István
Vizsgálat díja: 2000 Ft
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1700-1800 Aranyér ambulancia
Végbélpanaszok, végbélbetegségek szőrése, tanácsadás
Helyszíne: Egészségház udvari rendelı
Vizsgál: Dr. Baradnay Gellért
Vizsgálat díja: 5000 Ft
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1700– NİI KLUB Szépség a mindennapokban
Tudja-e milyen a haj, bır típusa, mi áll Önnek jól, és más érdekes témák kötetlenül csak NİKNEK. Ha érdeklıdését felkeltettük
jöjjön el…
Helyszíne: Idısek klubja, Dózsa Gy. u.2
Várják: Tóthné Fekete Anita - fodrász
Budainé Kothencz Ildikó - kozmetikus
Slezákné Kiss Andrea: Artistry kozmetikumok bemutatója
Juhász Sándorné Gyöngyike: Talpmassázs
Óvodai Programok:
II. óvoda - Fogápolás: Mese a fognyővı manócskáról, hogyan
mossunk helyesen fogat, játékos feladatok
Iskolai programok:
Reggel: 5. évfolyam Gyümölcsturmix fogyasztás
8 évfolyam akadálypályás feladatok
Délelıtt: 7. Évfolyam
elıadás: Egészségkárosító szokások
elıadó: dr Fazekas MártaANTSZ munkatársa

Egészséghét
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Délután: Foci évfolyam bajnokság

XI.évfolyam9.szám
1500-1700Babamasszázs

Helyszíne: Egészségház emelet, Védınık
Gyémánt Andrea- babamasszır védını

November 7. Szerda
700-900 Egészségvizsgálat
Vérnyomásmérés, testtömeg és testmagasság mérés, személyre szóló tanácsadás Vércukorszint mérése
Helyszíne: Egészségház, Védınıi tanácsadó

800-1400Ultrahangos szőrıvizsgálat
(komplett hasi, kismedencei, emlı, here és pajzsmirigy)
Helyszíne: Egészségház, Udvari rendelı
Vizsgál: Dr. Ádám Edit Vizsgálati díj: 2000 Ft
Jelentkezés: Védınıknél, Egészségház, Szabadság tér 4/a,
Tel.: 250-982

800-1200 Hallás szőrés
Helyszíne: Egészségház emelet, Védınık
Vizsgál: Tóthné Kránicz Zsuzsa
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat, Egészségház emelete, Tel.: 250-004

800-1600 Nıgyógyászati szőrıvizsgálat
Lehetıség nyílik ultrahangos vizsgálatra, amely díja 1000 Ft.
Helyszíne: Egészségház emelete
Vizsgál: Dr. Kajtár István Vizsgálati díj: 2000 Ft
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

900-1000 Koleszterinszint mérés, tanácsadás
Helyszíne: Dr. Bertalan Zoltán háziorvosi rendelıje

1000 A gyógykészítmények jelentısége
a betegségek megelızésében
Helyszíne: Idısek klubja
Tájékoztat: Király Gyöngyi- asszisztens

1300–1800

Véradás

Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház
Minden véradó ingyenes vacsora jegyet kap a
Véradóbálra.
A jegyek másra át nem ruházhatók!
Az uzsonna: lángos és tea

1300- SZAKMAI ELİADÁS
a poszttraumás stressz felismerése és kezelése
Nık a Nıkért Együtt az Erıszak Ellen (NANE) Egyesület szervezésében
Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház, Európa terem

1300-1800 Sejtállapot felmérés A magyar orvosi kamara
ajánlásával „sejtjeid elárulják, sorsod mit tartogat”
Helyszíne: Dr. Nagymihály Sándor rendelıje
Vizsgálat díja: 1.500,-Ft

1400- A méregtelenítésrıl
Tudja-e, mennyi méreganyag van a szervezetében?
Alkalma van meggyızıdni róla!
SPA- méregtelenítı készülék kipróbálási lehetıség
Helyszíne: Idısek Klubja, Dózsa Gy. u. 2 Kezelı: Szepesiné
Zsuzsi
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1630-1800
Láb problémák,
lúdtalpszőrés, talpbetét rendelési lehetıség
Helyszíne: Egészségház, Udvari rendelı
Vizsgál: Dr. Tajti lászló
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1700- Egészségmegırzı, Fiatalító
és Fogyasztó Alakformáló rendszer bemutatója
Ha Ön vagy gyermeke súlyfelesleggel rendelkezik, és már kialakult betegségei is vannak emiatt, van esély a súlycsökkenésre.
Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház, Európa terem
Kiss Bernadett
Iskolai programok:
Reggel: 6. évfolyam Gyümölcsturmix fogyasztás
7. Évfolyam akadálypályás feladatok
Délelıtt: 8. évfolyam: Mihalecz Gábor elıadása:
Szex, szerelem barátság
Rendhagyó testnevelés órák:
Göncz Sándor hip-hop dance
Délután: Foci évfolyam bajnokság

November 8. Csütörtök
700-900 Egészségvizsgálat
Vérnyomásmérés, testtömeg és testmagasság mérés, személyre szóló tanácsadás Vércukorszint
mérése
Helyszíne: Egészségház, Védınıi tanácsadó

730–1045 Csontsőrőség vizsgálat 40 év felettieknek
Csontsőrőség-méréssel a csontritkulás ma már a korai szakaszban diagnosztizálható és a rendelkezése álló készítményekkel
eredményesen kezelhetı. A vizsgálat gyors és fájdalommentes.
Helyszíne: Egészségház, emelete
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

800-1200 Érvizsgálat arteriográffal- Infarktus megelızés
Az érelmeszesedés mértékét meghatározó szőrıvizsgálat, még a
kezdeti stádiumban kimutatja az érszőkületet, érelmeszesedést. A
vérnyomásméréshez hasonló módszerrel, teljesen fájdalommentesen, néhány perces vizsgálat információt ad az érbelhártya állapotáról, illetve az érfalai rugalmasságáról. A szívinfarktus és az
agyvérzés megelızhetı a vizsgálattal.
Helyszíne: Egészségház, Dr. Nagymihály Sándor rendelıje
A vizsgálat díja: 7.500 Ft, 40 év felett ingyenes széklet vizsgálat
Jelentkezés: Róvó Márta, Telefon: 30/588-8236

900-1200 Bırgyógyászati szőrıvizsgálat
Helyszíne: Egészségház, Udvari rendelı
Vizsgál: Dr. Fárk Mariann
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

Egészséghét

2007.október
900-1300 Véradás
Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház
Minden véradó ingyenes vacsora jegyet kap a
Véradóbálra A jegyek másra át nem ruházhatók!
Az uzsonna: lángos és tea

1200-13 00

Koleszterinszint mérés, tanácsadás

Helyszíne: Dr. Bertalan Zoltán háziorvosi rendelıje
00

00

13 -16 Légzésfunkciós vizsgálat
40 év feletti dohányosoknak
Helyszíne: Egészségház emelete
Vizsgál: Dr. Karmazsin Márta
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1400- Boldog várandóság
Beszélgetés a magzat fejlıdésérıl
Belsı kaland c. film vetítése
Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház, Európa terem
Dr. Sziveriné Horváth Julianna, Farkasné Szőcs
Kitti, Magos Szilvia védınık

1500-1700

Hallás szőrés

Helyszíne: Egészségház emelet, Klubszoba
Vizsgál: Tóthné Kránicz Zsuzsa
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház, emelete, Tel.: 250-004

1400-1800 Van egy órája az egészségére?
Wolf féle számítógépes állapotfelmérés
az egész szervezet vizsgálata. Aktuális állapotáról nyomtatott
felmérést kap. Hozza magával eddig használt gyógyszereit. Helyszíne: Idısek Klubja, Dózsa Gy. u. 2
Költsége: 5000 Ft
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

1400-1900Szemészeti szőrıvizsgálat
Szezsi optika rendelésében
ingyenes látásvizsgálat
szemüveg rendelés esetén.
Helyszíne: Egészségház, Udvari rendelı
Rendel: Dr. Vincze Katalin
Szelezsán Dénes Optikus mester
Bejelentkezés telefonon: 62/444-208

1800–2000Urológiai szőrıvizsgálat
Helyszíne: Dr Sümegi Sándor rendelıje, Felszabadulás u 15
Rendel: dr İry-Tóth Csaba
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

Óvodai programok:
IV. óvoda - Fogápolás: Mese a fognyővı manócskáról, hogyan
mossunk helyesen fogat, játékos feladatok
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November 9. péntek

700-900 Egészségvizsgálat
Vérnyomásmérés, testtömeg és testmagasság
mérés, személyre szóló tanácsadás
Vércukorszint mérése
Helyszíne: Egészségház, Védınıi tanácsadó

730–1045 Csontsőrőség vizsgálat 40 év
felettieknek
Csontsőrőség-méréssel a csontritkulás ma már a korai szakban
diagnosztizálható és a rendelkezése álló készítményekkel eredményesen kezelhetı. A vizsgálat gyors és fájdalommentes.
Helyszíne: Egészségház, emelete
Jelentkezés: EESZI, Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat,
Egészségház emelete, Tel.: 250-004

800-1400 Ultrahangos szőrıvizsgálat
(komplett hasi, kismedencei, emlı, here és pajzsmirigy)
Helyszíne: Egészségház, Udvari rendelı
Vizsgál: Dr. Ádám Edit Vizsgálati díj: 2000 Ft
Jelentkezés: Védınıknél, Egészségház, Szabadság tér 4/a,
Tel.: 250-982

1200-13 00 Koleszterinszint mérés, tanácsadás
Helyszíne: Dr. Bertalan Zoltán háziorvosi rendelıje

1300-1700 Érvizsgálat arteriográffal
Infarktus megelızés
Az érelmeszesedés mértékét meghatározó szőrıvizsgálat, még a
kezdeti stádiumban kimutatja az érszőkületet, érelmeszesedést. A
vérnyomásméréshez hasonló módszerrel, teljesen fájdalommentesen, néhány perces vizsgálat információt ad az érbelhártya állapotáról, illetve az érfalai rugalmasságáról. A szívinfarktus és az
agyvérzés megelızhetı a vizsgálattal.
Helyszíne: Egészségház, Dr. Nagymihály Sándor rendelıje
A vizsgálat díja: 7.500 Ft, 40 év felett ingyenes széklet vizsgálat
Jelentkezés: Róvó Márta, Telefon: 30/588-8236

Iskolai Programok:
Reggel: 8. Évfolyam Gyümölcsturmix fogyasztás
5. Évfolyam akadálypályás feladatok
Délelıtt: 5. Évfolyam Belicza Katalin védını hallgató elıadása:
Személyi higiénia
Délután: Foci évfolyam bajnokság

1800 Véradóbál
az egészséghét zárásának bálja
Véradók ünnepélyes köszöntése
Helyszíne: Budai Sándor Mővelıdési Ház
Záróbeszédet mond: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı

Iskolai programok:
Reggel: 7. Évfolyam Gyümölcsturmix fogyasztás
6. Évfolyam akadálypályás feladatok
Délelıtt: 6. Évfolyam Nagy Henriett védını
hallgató elıadása: Egészséges táplálkozás
Délután: Foci évfolyam bajnokság

Kérjük, hogy a szőrıvizsgálatokra, tanácsadásokra
TB kártyát hozzanak magukkal.
Kérdéseikkel, támogatási szándékukkal keressék:
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat munkatársait.
Sándorfalva, Szabadság tér 4/a. Telefon: 250-004

Kapcsolatok
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Biztonságosan az iskolába vezető úton
A
közelmúltban
megkezdıdött a tanév, így a közlekedésben is egyre több
gyermek vesz részt.
Ha nem vagyunk
kellıen körültekintıek vagy óvatosak, a
közlekedés óriási
veszélyeket rejtegethet magában. A baleseteket megelızendı,
álljon itt néhány figyelemfelhívó jótanács
iskolásoknak és szüleiknek:
1. Érdemes inkább 5-10 perccel korábban elindulni az iskolába, hogy gyermekünk sietség és kapkodás nélkül, idıben beérkezhessen.
2. Ne a legrövidebb, hanem a legbiztonságosabb utat válasszuk! Lehetıség
szerint azon az úton kísérjük rendszeresen
iskolába a gyereket, amelyen késıbb
egyedül jár majd.
3. Hasznos, ha – az életkori sajátosságai figyelembevételével - a gyermekkel
megbeszéljük a legfontosabb közlekedési szabályokat! Körültekintés nélkül
soha nem szabad átmenni az úttesten;
takart helyzetbıl, vagy álló jármő mögül
az útra lépni veszélyes!

4. Ha a gyermek kerékpárral közlekedik, ne feledkezzen el az elsı, és hátsó
világításról, valamint jelezni a kanyarodási szándékot! Ha lakott területen kívüli
közutat is igénybe kell vennie, feltőnı
vagy fényvisszaverı ruhadarabot viseljen!
(Láthatósági mellény)
5. A balesetek megelızése érdekében
tömegközlekedési jármőveken való utazáskor kapaszkodni kell! Ha a villamos,
trolibusz, vagy autóbusz ajtaja még nyitva
van, de már szól a csengı, nem szabad
fel-, illetve leszállni!
6. Ha gyermekük értékeket visz az
iskolába (mobiltelefon, készpénz, mp3lejátszó, ékszer, stb.), akkor könnyen bőncselekmény áldozatává válhat! Ha mégis
el kell vinni bármit, ami értékkel bír, akkor érdemes elmagyaráznunk, hogyan kell
helyesen bepakolni az iskolatáskát:
minden érték a belsı, nagy zseb aljába
kerüljön, ne a kis, külsı fakkokba! Tömegközlekedési eszközön a zseblopások
elkerülése érdekében a táskát érdemes
levenni (ölben, kézben tartani), hogy
szem elıtt legyen!
Közremőködésüket köszönjük
Szegedi Rendırkapitányság

Babaolvashow
a könyvtárban
Immár hagyomány az Összefogás a
könyvtárakért címő országos rendezvénysorozat. Az idei ıszi program a Nagy
olvashow címet viseli. A Petıfi Emlékkönyvtár három rendezvénnyel kapcsolódik idén az országos programhoz. Tegnap,
október 4-én a kisbabákat és szüleiket
vártuk a könyvtárba. Szerettük volna

megmutatni,
hogy a könyvtár
bababarát hely,
ahol a kicsik
játszhatnak, lapozókat nézegethetnek, az anyukák pedig
találkozhatnak egymással, segítségül hívhatják a könyveket gyerekneveléssel kapcsolatos kérdéseik megválaszolásában.
A rendezvényen a kisbabák Babaolvasó jegyet és
egy Babaolvasó címő
füzetkét kaptak ajándékba, melybe a szülık sok
fontos dolgot bejegyezhetnek a babáról.
Fotónkon György Lola,
könyvtárunk egyik legifjabb olvasója megkapta
Babaolvasóját.

XI.évfolyam9.szám

Néhány jó tanács
óvodás szülőknek!
Amikor ezek a gondolatok megjelennek az újság hasábján már túl leszünk az
elsı hónap „megpróbáltatásain”.
Van aki az elsı napokban egész jól
tőri a változásokat, és késıbb döbben rá,
hogy oviba kell járnia, vannak akik kezdetben sírnak, toporzékolnak. Ez így természetes. Legyenek velük türelmesek
ebben a számukra nagyon nehéz idıszakban. A beszoktatást segíti az is, hogy
gyermekük magával viheti valamelyik
kedvenc játékát.
Elıfordul, hogy az addig szobatiszta
gyermek éjszakánként újra bepisil, sírós,
nyugtalan lesz. A fegyelmezett gyerekek
esetében is elıfordulhat dadogás, körömrágás, reggelenkénti hasfájás, vagy az
evés megtagadása. Néhány nap elteltével
a tünetek elmúlnak.
Elıfordulhat, hogy pár hét után már
nincs kedve a gyermeknek óvodába menni. Az újdonság varázsa eltőnik. Ne nehezítsék meg az óvoda és maguk helyzetét
azzal, hogy a kéréseknek engedve otthon
maradnak vele.
Ha rendszeresen jár oviba könnyebben
megszokja, de ha sokat hiányzik, kimarad
a dolgokból, a beilleszkedést újra kell
kezdenie.
Bízzanak az óvó nénikben, az óvodában! Tekintsék az óvónıket partnernek,
osszák meg velük gondolataikat, mert ez
segíti, hogy gyermeküket megismerjék!
Érdeklıdjenek, kísérjék figyelemmel az
óvodánk életét, leljék örömüket az óvodába járásba, Önök és gyermekeik egyaránt.
PIPACS ÓVODA OKTÓBERI
ESEMÉNYNAPTÁR

I. SZ. ÓVODA
Október 18.

Kézmőves nap

Október 24.

Tanösvényen kocsikázás

Október 25.

Egyéni fényképezés

II. SZ. ÓVODA
Folyamatos

Fényképárusítás
Mihály Sándorné
Tagintézmény-vezetı

2007.október

Kitekintı

Vajdasági testvértelepülésünkön szeptember
8-án (Kisasszony napján,
Szőz Mária születése emlékére) van e két esemény megtartva.
Szombaton a világi ünnepségeket tartják, míg az egyházit vasárnap. Erre Sándorfalváról a polgármester úr és családja, Városi
énekkar és az İszikék Nyugdíjas Egyesület küldöttsége utazott
ki. Délhez közel értünk oda. A szíves vendéglátás elsı jeleként
finom ebéddel vendégeltek meg bennünket és az ünnepségen
résztvevı környékbelieket. Kedves kötetlen beszélgetéssel telt el
a kora délután, majd 5 órakor kezdetét vette a mősoros rendezvény.
A település Tanácselnöke köszöntött bennünket, kifejezve igen
nagy örömét, hogy az anyaországbeli küldöttség (SÁNDORFALVIAK) is együtt vannak e
jeles napon velük. Kakas Béla polgármester úr, aki elıször vett részt
az ünnepségen, megerısítette,
hogy a 7 éve létrejött kapcsolat a
jövıben is folytatódni fog, sıt amiben lehet mindenképp a továbbfejlıdés lesz a jellemzı. Meghívóink
tiszteletére átadta a településünk
ajándékát, amelyet kiegészített a Budai Sándor Mővelıdési Ház
küldöttségének ajándéka is.
A mősor kezdete elıtt bejelenthettük nagy örömmel, hogy a
helybeli két Nyugdíjas Egyesület és a Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesület együttmőködési megállapodást írt alá,
amely alapján a jövıben évenkénti találkozókat szervez, kulturális és nemzeti értékeink megırzését vállalja, amit a fiatal nemzedékek számára is követendınek javasol. Pályázati lehetıségek
kihasználásával is igyekszik a kapcsolat tartását erısíteni.
A mősor nagyon szép és színes volt, kiválóan szervezve. Helyi és környékbeliek egyaránt felléptek, köztük a legfiatalabb
talán 4 éves lehetett. Ének, tánc, citera modern és hagyományos
formában is megjelent a színpadon. Ezután következett a
Sándorfalviak kulturális mősora. A Városi Énekkar tiszai csokrával kezdtünk, majd Bartók Béla öt magyar népdal feldolgozása
hangzott el.
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Táncosaink fergeteges táncát a
képek is bizonyítják és az a
tény, hogy vissza is tapsolták,
vagy vastapssal jutalmazták meg ıket. A mősorszámok között
vidám versek és összekötı hangzott el, amely igazi jókedvet
eredményezett. Majd az énekkar Kodály Zoltán feldolgozott dalaiból adott elı néhányat. Legfiatalabb énekesünk Horváth Ádám
nagy sikert aratott a Nagyszalontai köszöntı eléneklésével. Nagy
elismerés volt az Ének Szt. István királyhoz címő dal eléneklése.
Táncosaink újabb fellépése szintén nagy sikert aratott.
Ezt követıen fiatalok(a polgármester úr lányai) adták át a fiataloknak
az összetartozás, az összefogást
jelképezı zászlót, mely az İszikék
Nyugdíjas Egyesület ajándéka,
amivel szeretnénk, ha a kapcsolat
akkor is élı kapcsolat lenne, ha mi
már ezt tovább folytatni nem tudjuk! A városi énekkar befejezı
csokrában elhangzó dalok szóltak a
haza iránti mélységes szeretetrıl és
a szabadság iránti vágy örök érvényességérıl. Arról is, hogy ha száz
tenger ár jön ellenünk, akkor is
meg kell tennünk mindent azért,
hogy a honfoglalástól a Kárpát-medencében élı magyarság
mindörökké megmaradjon, hogy utódainknak egy élhetı szép
világot hagyjunk örökül.
Most elıször énekelt együtt a két énekkar, amely ismét bebizonyította, hogy a határ csak egy jogi elválasztó, szeretetünk
összetartó ereje túlmutat minden nehézségen.
Büszkék lehettünk sándorfalviként az elért sikerre, melyet az
ottaniak megható hálája fejezett ki igazán, ıszintén.
Akiknek a sikert köszönhetjük: Gulyás Mária Magdolnának,
a Városi Énekkar mővészeti vezetıjének, Dohány Tamásnénak a
táncok betanításáért. Pataki Zsuzsannának az évek óta tartó kapcsolat gondos ápolásáért és a nagyon jól megszervezett útért, a
kényelmes autóbuszért. És mindenkinek, aki a mősorban fellépett, vállalva az utazás minden fáradalmát, amit az enyhített,
hogy Sándorfalva hírnevéért tehettünk ismét valamit.
Siska Antal

Falunap és búcsú Muzslyán
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Manipuláció? Kösz’ nem!

Nemrég elkísértem a feleségemet egy
állásinterjúra. Egy ügyvéd keresett titkári
munkatársat. Amikor az ügyvéd meglátott
a bejáratnál, kedvesen invitált, hogy én is
menjek be, hiszen ami ott elhangzik, az
engem is érint. Mit sem sejtve beléptem a
félig lakás, félig iroda helyiségbe. A bemutatkozás és néhány kedves bevezetı
mondat után házigazdánk elmesélte, hogy
ı ugyan ügyvéd, de ezt csak szórakozásból csinálja, neki ugyanis van egy vállalkozása, egy webáruház, amellyel havonta
hét számjegyő összeget keres, és amelyhez
titkári munkatársat, illetve üzlettársakat
keres. (Ezen a ponton elkezdtem feszelegni a fotelomban.) Ezek után egy órán keresztül elmagyarázta, hogy miként is épül
fel ez az üzlet és mennyi elınnyel jár beszállni. (Itt már egyre jobban értettük a
feleségemmel, hogy mirıl is van szó, de
az állás elnyerésének reményében udvariasan továbbhallgattuk.) Hosszú várakozásunk után végre elkezdett a titkári állásról
is beszélni. Elmondta, hogy a négy órát
nem kell olyan komolyan venni, hiszen
lehet, hogy olykor ennél jóval többre is
szükség lesz. És a fizetés? Zsebbıl zsebbe
havi 30.000,- azaz írd és mondd, harmincezer forint! (Mindez azok után, hogy
egy órán keresztül ecsetelte, hogy milyen
jó dolog havonta hét számjegyő összegbıl
élni és évente az egész világot beutazni.)
Hogy mit éreztünk búcsúzáskor? Egy elıre kitervelt, csúnya manipulációnak lettünk az áldozatai (persze házigazdánk és
az idevonatkozó irodalom – azóta utánajártam – ezt multi-level-marketingnek,
direktmarketingnek és ajánlatmarketingnek nevezi). Valaki visszaélt azzal, hogy
mi éppen állást keresünk (tehát valószínőleg – kiszolgáltatott helyzetben érezve
magunkat – udvariasan végig fogunk
hallgatni bármit, amit mond nekünk) és
megpróbált ránk sózni valamit, ami elsısorban neki jó. És, hogy a korrektség látszatát fenntarthassa, valóban felajánlott
egy állást, ám olyan lehetetlenül alacsony
bérezésért, amit épesző ember nem fogadhat el – hacsak a családja nincs az éhha-

lál szélén, neki pedig semmilyen más lehetısége
nincs.
Ez a történet magán viseli
a manipulációnak minden
ismertetıjegyét. Az elkövetı részérıl (fondorlatos,
hátsó szándéktól vezérelt
interakció egy másik emberrel) és a manipulált
személy részérıl egyaránt
(becsapottság érzése, csalódottság, düh, „soha többé nem akarom
látni”).
Mi is az a manipuláció?
A manipuláció a legegyszerőbben a
következı definícióval határozható meg:
(1.) egy személy kívülrıl történı befolyásolása, irányítása, (2.) amely az érintett
személy tudta nélkül történik, (3.) és a
befolyásoló (manipulátor) érdekeit szolgálja.
Manipuláció a mindennapokban
• A manipuláció egyidıs az emberiséggel. A Biblia tanúsága szerint már az
Édenkertben is találunk rá példát. Isten
azt mondta itt az elsı emberpárnak: „A
kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a
jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz,
mert ha eszel róla, meg kell halnod.”
Amikor azonban az ördög el akarta ıket
csábítani, azt mondta: „Csakugyan azt
mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról
sem ehettek?” Ez a történet elmondja,
hogy a manipuláció az ördög tudománya
(amit mi emberek sikeresen ellestünk
tıle), ugyanakkor bepillantást enged a
manipulálás módszertanába is.
• A történelem is érdekes példákkal
szolgál. Cicero az ókori nagy szónok, aki
ügyvédként számos ismert római gonosztevı és gyilkos felmentését érte el, azzal
is öregbítette hírnevét, hogy tételesen
kidolgozta a jól befolyásoló szónok feladatait – ahogy ı nevezte: officia oratoris.
Eszerint a hatásos szónoklat elkápráztat
(megteremti a beszélı hitelességét); tanít
(pontosan szövegezett érveket tálal az
üzenet közvetítése érdekében); és meghat
(fölkelti a közönség érzelmeit).
• A médiák véleményformáló és manipuláló szerepérıl is sokat lehetne mesélni. Hogy senkit ne sértsek meg politikai nézetében, szándékosan egy nagyon
távoli példát hozok. Amerikai mőholdas
tévécsatornákat böngészve felfigyeltem
egy jelenségre. Amikor az iraki háborúról
van szó, mindig az elnyomott irakiak,
vagy a hısiesen helytálló amerikaiak ké-

pét mutatják. Érdekes, hogy soha nem
mutatják azoknak az amerikai katonáknak
a szüleit, akik az életüket vesztették a
harcokban (ezeknek számát most már
tízezrekben mérik). És nem mutatják azokat az amerikai anyákat sem, akik a kormánytól fiaik hazaengedését követelik.
Vajon miért? Azért mert az amerikai kormány érdeke, hogy benntarthassa a lábát a
Közel-Keleten, ehhez pedig szüksége van
a nép támogatására (pénz és fiak formájában). Ennek eléréséhez pedig az egyik
legjobb eszköz a szőrt információkkal
való manipulálás.
• Az áruházak is folyton manipulálnak
bennünket. Ön is szokott bosszankodni
azon, hogy milyen gyakran átrendezik a
polcokat? Mire végre megszokom, mi hol
van, átrendezik az egész áruházat és
megint nem találok semmit! És pontosan
ez a céljuk. Ne a megszokott és elıre eldöntött termékeket vegyük le a polcról,
hanem unjuk meg a keresgélést és vegyünk egy másikat (akkor is, ha az 20
forinttal drágább). Kutatások szerint a
bevásárlóközpontokban minden második
termék váratlan impulzus hatására (és
nem elıre megfontoltan) kerül a kosárba,
továbbá a leértékelések idején a vevık
62%-a legalább egy dolgot ilyen döntés
alapján vesz meg.
• Végül pedig még egy gondolat erejéig térjünk vissza direktmarketinges barátainkhoz! İk nagyon jól tudnak manipulálni az énképünkkel. Szándékosan úgy
fogalmazzák meg üzenetüket és olyan
kérdéseket tesznek fel, hogy a világ legrosszabb és legbutább emberének kelljen
éreznünk magunkat, ha nem kapunk két
kézzel az általuk felajánlott egyedülálló
lehetıség után. „Elégedett ön az anyagi
helyzetével?” (Ki az?) „Szeretne ön kevesebb munkával több pénzt keresni?” (Ki
nem szeretne?) „Szeretné már most biztosítani a nyugdíját függetlenül az állami
nyugdíjbiztosítástól?” „Szeretné biztosítani gyermeke egyetemi tanulmányainak
költségét?”… Ugye érti most már mirıl
beszélek?
Tudja mit? Ne hagyja magát! Ha ezek
az emberek nem szégyellik ilyen buta
kérdésekkel bombázni, akkor ön se szégyelljen buta választ adni rájuk, vagy
egyszerően rövidre zárni a beszélgetést.
Vegye a kormányt a kezébe, hiszen ez
mégiscsak az ön élete!
Mihalec Gábor
adventista lelkipásztor
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EMLÉKEK ÚTJÁN IV. — Gazdálkodás 100 évvel ezelőtt...
Szőlőtermesztés-borászat
„İsszel érik babám a fekete szılı…”
A magyar borok világhírőek. Hosszú út
vezetett idáig. A honfoglaló magyarok a
népvándorlás eredményeként már szılımővelést találtak a hegyvidékek lankáin.
A lovak számára a feltöretlen ugarú gyep
kiválóan alkalmas volt a legeltetésre. A
portyázások alkalmával Németországban,
Svájcban ittak a finom nedőbıl, megízlelték a bor sokféle aromáját.
Az államalapító István király a földmővelés mellett szorgalmazta a szılımővelést is. Úgy tanulták meg, hogyan kell
bánni ezzel a növénnyel, amit már az
ókorban is ismertek, mőveltek. A görögök
sorokba vetették, metszették. A rómaiak
különféle módon telepítették. İk már
ismerték a lugast, de volt olyan formája is
a szılıkultúrának, hogy a fákra futtatták
fel, így a fák alatt gabona, vagy más növény is megtermett.
Az ókoriak különféle porokkal is kezelték, de ık is rájöttek arra, hogy legfinomabb mégis a csak tiszta, minden idegen anyagtól mentes bor.
Ha lapozgatjuk a történelem, és a meghonosodott szavaink jegyzékét, kiderül,
hogy a bor szó török eredető: jelentése:
szürkés-fehéres. Ez nyilván a must erjedési folyamatára utal, hiszen sokáig nem
tudták, mi történik a taposás, préselés
által kifolyt finom cukortól ragadós folyadékkal.
Több ember életébe került, mire rájöttek, hogy az erjedés veszélyes gázokat
termel, s a pincébe csak égı gyertyával
lehet lemenni. Ha elaludt a gyertya, azonnal vissza kellett fordulni a lépcsırıl. .
A magyar borkultúra Mátyás király
idején volt a legvirágzóbb. Uralkodása

alatt nemcsak az ipar, a kereskedelem, a
városok fejlıdtek, de a borászat is.
Évszázadokon keresztül hazánkban ez
elsısorban hegyvidékeinken volt honnos.
Az Alföld, a három szeszélyesen kanyargó folyóval ( Tisza, Maros, Kırösök)
szinte alkalmatlannak látszott a szılımővelésre.
A XIX: század végén, a XX. század
elején nemcsak a folyószabályozás volt
központi kérdés, hanem az alföldi futóhomok megkötése is. A hatalmas terméketlen területek megszüntetése, termıvé tétele hosszú folyamat, sok ember munkájának eredménye. Olyan növényeket kellett
meghonosítani, ami tud alkalmazkodni
nemcsak a laza szerkezető homokos talajhoz, de az idıjárás szélsıségeihez is (kora
tavaszi fagy, nyári aszály, jégesı stb.)
A homoktalajra alkalmas szılıfajták
létrehozója Mathiász János volt, aki mintaszılészetet létesített a Kecskemét környéki Katonatelepen. Itt kísérletezett ki
olyan csemege fajtákat, mint a Mathiász
Jánosné, Szılıskertek Királynıje, Kecskemét szépe, Erzsébet királyné emléke, és
sorolhatnám a sok kiváló szılıfajtákat,
amit nemesített. Az elsı kettıt nagyapám
is termelte.
A szılımővelés még ismeretlen volt az
Alföldön, sok nehézség árán tanulták meg
az itt gazdálkodók a bort adó növénnyel
való bánásmódot. Nagyapámhoz hasonlóan a legtöbb helyen csak kis területen
próbálkoztak a meghonosítással. A gyümölcsfákkal való bánásmódot ismerték,
ezzel sokkal kevesebb volt a gond, a munka.
Mindezek az 1930-as évekre volt jellemzı
Errıl, valamint a
100 évvel ezelıtti
szüreti mulatságokban
énekelt dalokból is
hallhatnak a Budai
Sándor Mővelıdési Házban az október 5-én pénteken
du. 15 órakor kezdıdı rendezvényen. Minden énekelni, táncolni kedvelıt, a régi hagyományokra kíváncsi sándorfalvi
lakost szeretettel
várok!

Népi kalendárium
Nagyszüleim, - ahogyan már az elızıekben megírtam- mint minden Alföldön élı parasztember, az idıjárási tapasztalatokra hagyatkoztak a földmővelési
munkálatoknál.
Tavasztól ıszig a nap legnagyobb
részét kint töltötték a szabadban, figyelték a nap járását, éjszaka a csillagok, a
hold állását.
Megfigyelték, milyen idıt jelez, ha
naplementekor piros az ég alja, vagy ha
korán megszólalnak a békák, milyen
lesz a nyár. A szél járása, az esık gyakorisága, a szokatlan meleg vagy hideg
hımérséklet, az állatok veselkedése:
milyen idıjárást jelez?
E mellett a kalendáriumok jelentették a paraszti családoknál az egyetlen
olvasmányt a XVIII. Századtól kezdve,
aminek segítségével az idıszerő mezıgazdasági munkákra felhívták a figyelmet. Mellékletként rigmusokat is közöltek, a helyes étkezéshez, az egészség
megvédéséhez adtak tanácsokat. Fontos
helyen volt felakasztva, spárgára főzve mindenki által elérhetı helyen.
Az elvégzett munkák idejét, a jószágok várható ellését is ebben jegyezték
fel. Minden egyéb, a családtagokat érintı (esküvı, névnap, születésnap, halál)
dátumokat is megjelölték. Az életük
menetét a kalendáriumhoz igazították,
így a havonkénti munkákat, az idıjárási
megfigyeléseket is a naptárba jegyezték
fel.
Október- Mindenszent hava
Az év tízedik hónapja, nevét a régi
római naptárból kapta, amikor a márciussal kezdıdı év nyolcadik hónapja
volt. 31 napot számlál.
Az elsı igazi ıszi hónap:hideg hajnalokkal, meleg nappalokkal. A nép nyelvén „vénasszonyok nyara”. A mezıgazdaságban a betakarítást be kell fejezni, a
takarmánytököt, káposztát felszedni, a
kukoricát a góréba vinni, az ıszi szántás
- vetést befejezni. Ez jellemzi ezt a hónapot.
Vidám hangulatban folytak ezek a
munkák, a mulatságok egyre gyakoribbak lettek.
Október 4. Assisi Szent Ferenc napja: vetési, szüretelési nap.
Október 15. Teréz napja: a vénaszszonyok nyarának beköszöntése, szüretelési nap.
Éva néni

Gazdakör
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Októberi teendők a kertben —
Sokféle kerti növény most szaporítható tıosztással. Ez a legegyszerőbb
szaporítási módja például a citromfőnek,
a mentának, a téli sarjadékhagymának és
számos évelı virágnak. Az idısebb töveket ásóval kiemeljük a talajból és úgy
választjuk szét több részre, hogy minden
kis növénynek önálló gyökere és hajtása
legyen. Ezután az elıre elkészített helyen
gondosan elültetjük, és ami nagyon fontos, többször is megöntözzük ıket.

Már forr a must a hordókban és az
üvegpalackokban. Ügyelni kell arra, hogy
a keletkezett széndioxid eltávozzon, de a
musthoz ne jusson sok oxidációt okozó
levegı, illetve fertızı mikroba. Van
azonban ennek az idıszaknak egy veszélye is, amely minden évben áldozatokat
szed. A pincében összegyőlı mustgáz
súlyos, egyes esetekben halálos mérgezést
okozhat. Ezért olyan pincébe vagy kamrába, ahol nagy mennyiségő must forr, csak
égı gyertyával szabad bemenni. Ha a
gyertya lángja nyugtalanul ég vagy éppen
elalszik, akkor ki kell szellıztetni a pincét.
A fagyok elıtt fel kell szedni a levélzellert, amelynek a 40-50 cm hosszúságú,
húsos levél-nyelét fogyasztjuk saláta vagy
köret gyanánt. Nálunk
még kevesen ismerik,
pedig nagyon jóíző, aromás és értékes anyagokban gazdag zöldségféle.
Most szedjük fel a zeller
gumóit is. Ez régóta kedvelt és jól ismert gyökérzöldség, amelyet fıként
levesek ízesítésére használnak, de kiváló mártás
és saláta is készíthetı
belıle. Télen éppen úgy
el lehet tartani, mint a
sárgarépát és a petrezselyemgyökeret.
Most sokaknak okoz
fejfájást, hogy miként
teleltessék a muskátlit.
A kerti muskátli nem
igényes a teleltetés módjára. Szedjük ki a földbıl

a 40-50 cm-es tıtávolság. Ha sorokba
ültetjük, a sortávolság 100, illetve 60cm
legyen. A bokorrózsákat olyan mélyre
ültessük, hogy az oltás helyét földdel bıségesen be tudjuk takarni a téli fagyok
ellen. A rózsafákat- más rózsákkal ellentétben- ferdén ültessük. Ha a rózsafákat
ferdén ültetjük, ezzel megkönnyítjük a
törzsek eldöntését, és így elérhetjük, hogy
a hajlítás során a rózsafa törzse a talajszinthez képest kb. 60-os szögben álljon.
vagy az erkélyládából és sőrőn egymás
mellé állítva rakjuk be ládába. A gyökereket takarjuk be teljesen földdel, és a ládát
állítsuk fagymentes helyre, ahol némi
fényhez is jut. Így igen kevés öntözéssel
beéri, nem hajt vékony hajtásokat, a téli
hónapokban nyugalomban marad, és tavasszal kiültetve, visszavágva, újra virágozni fog. A futó muskátlit csak világos,
főtött helyiségben, rendszeres öntözéssel
lehet átteleltetni.
Az ısz egyik legkedveltebb virága a
krizantém. Színben, magasságban, virágalkatban rendkívül változatos növény.
Sokan még most is temetıvirágnak tartják, mert a sírokat a legtöbbször fehér
krizantémmal díszítik halottak napján.
Pedig ezen kívül is az egyik legkedveltebb ıszi virágdíszt adó növény, amelyet
érdemes a kertben is ültetni.
Rózsát még októberben is ültethetünk, ha a megfelelı óvintézkedéseket
megtesszük. Október végén elültetett rózsák még fejlesztenek új gyökereket, mielıtt a talaj átfagyna. Ezért tavasszal már
erısebben hajtanak, mint a késıbb telepített példányok.
A rózsafákat kb. 80-110 cm-re ültessük egymástól. Bokorrózsáknak elegendı

A Balástyai Virágkiállításon készült

A szakszerő ültetés és a bıséges öntözés
biztosítja, hogy a rózsák meggyökeresednek. A gyökereket ültetés elıtt vágjuk
vissza, ezután iszapoljuk. Ültetéskor
ügyeljünk arra, hogy a gyökerek függılegesen álljanak a földben. Az októberben
ültetett rózsa hajtásait csak tavasszal vágjuk vissza a szükséges mértékben. A rózsafákat az ültetés után hajlítsuk le a földre, és koronájukat földA kép a Balástyai Virágkiállításon készült del takarjuk be. Október végén a régebben
telepített rózsáinkat is
védjük takarással a
fagytól.
A rózsanádat
(Canna) az elsı erısebb éjszakai fagy után
azonnal szedjük ki a
földbıl. A gyöktörzsön
lévı földet ne rázzuk
le. A föld feletti részeket kb. 10cm-esekre
vágjuk vissza. Minden
levélmaradvány távolítsunk el. A kiásott
gyöktörzseket vigyük a
teleltetıbe, de elıtte ne
szárítsuk meg ıket.

Gazdakör
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avagy lassan készülhetünk a télre
Amennyiben kertünk nagyon szeles
területen fekszik, telepíthetünk szélvédı
sövényt. A sövénynek nem az a célja,
hogy a szelet teljesen felfogja, inkább
csak az, hogy a szélnyomást csökkentse.
Erre a célra nem jó ha túl sőrő sövényt
telepítünk, mert azon a szél átbukik és
végigsöpör a kerten. A ritkább sövény
viszont mérsékli a szelet, így a kert klímája sokkal kellemesebbé válik. A szélvédı
sövényeket mindig a fı szélirányra merılegesen ültessük. A szélvédı sövény telepítésére a felfelé törı növekedéső cserjék
alkalmasak.
Kisebb kertekbe olyan cserjét válaszszunk, amibıl viszonylag keskeny sövényt lehet kialakítani. Ilyen például a
boroszlánlevelő főz, vagy a fagyal és
azok a fajták melyek a formázást tőrik. A
lombhullató sövények telepítésére október
a legmegfelelıbb idıpont. Azt a sávot,
ahová a sövényeket ültetjük, legalább két
ásónyom mélyen forgassuk meg. Mivel a
sövényeink megfelelı feltételek mellett
akár évtizedekig a helyükön maradnak,
így ásáskor a földjükbe keverjünk bele
nagy mennyiségő szerves anyagot, például komposztot vagy tızeget. Ha savanyodásra hajlamos a talaj, akkor az elıkészített talaj felszínére szórjunk ki meszet, és
sekélyen kapáljuk be.
Gyertyánból (Carpinus betulus) vagy
bükkbıl (Fagus sylvatica) álló sövény
telepítéséhez csak többször iskolázott
csemetét használjunk. A többszöri átültetés eredményeként megfelelıen fejlett
hajszálgyökerei vannak, így biztosabban
megered, és hamarabb növekedésnek is
indul. A gyertyán nagyon jól alkalmazható kisebb kertek elkerítésére is, mivel igen
keskeny sövény nevelhetı belıle.
A sövénynek vásárolt növények gyö-

kereit óvjuk a kiszáradástól. Ha nem ültetjük el a vásárolt növényeket azonnal, akkor vermeljük el ıket. Ha széles sövényt
szeretnénk kialakítani a kertben, akkor
kettıs sort ültessünk, de általában egy sor
is elegendı. Az ültetés után alaposan öntözzük meg a sövényt, majd végezzük el
az elsı metszést. A frissen ültetett növényekhez hasonlóan a sövények talaját is
takarjuk. A sövénynek szánt növényeket
ne ültessük mélyebbre, mint ahogyan a
faiskolában álltak, és ültetés után alaposan nyomkodjuk le ıket. Ez utóbbi alól
kivétel a fagyal, amit a legalsó elágazásig
beültethetünk a földbe.
Az ültetés után alaposan öntözzük
meg a sövényt, majd végezzük el az elsı
metszést. Hogy az öntözıvíz ne folyhasson el, az ültetési helyek peremét kissé
magasítsuk meg. A frissen elültetett növényekhez hasonlóan a sövények talaját is
takarjuk. Ez megvédi a növényeket a téli
fagyoktól, és a talaj nedvességtartalma is
hosszabb ideig megmarad, erre a sövénynek a gyökeresedéshez szüksége van. A
sövények takarására az ısszel lehullott és
összegyőjtött lomb kiválóan megfelel.
Néhány növény kivételével a lombhullató cserjék ültetésére is a legalkalmasabb idıszak az október. Ha a növényeket
október elején elültetjük, akkor elegendı
idı áll rendelkezésükre, hogy még a fagyok elıtt elegendı hajszálgyökeret tudjanak nevelni ahhoz, hogy tavasszal növekedésnek tudjanak indulni. Ez olyan kúszónövényekre is igaz, mint a borostyán,
a vadszılı és a lonc.
Lassan felkészülhetünk a hóesésre és
arra, hogy kertünkben élı madarakról
gondoskodnunk kell. A cinkéket már a
hóesés elıtt az etetıhelyhez szoktathatjuk.

A kerti munkák során, különösen
tavasszal és ısszel sok szerves hulladék
keletkezik a kertekben, ezekbıl készíthetünk komposztot. Ha eddig nem volt,
most is elkészíthetjük komposzttárolónkat. Lehetıleg szélvédett, félárnyékos
helyet keressünk számára.
Érdemes bodzát vagy feketeribiszkét
ültetni mellé, mert ezek illata távol tartja
az egereket. Készíthetjük fából vagy
fémlemezekbıl, esetleg mőanyagból a
komposzttárolót. Természetesen a fa az
igazi alapanyaga. Térfogata fél, egy
vagy két köbméter legyen.

A legoptimálisabb méret 1,5 x 1,5 x
1,2 m. Minden szerves anyag, ami a
háztartásban vagy a kertben keletkezik, s
nincs benne vegyszer - komposztálható.
A felhasznált anyagokból negyedrésznyi
komposztföld lesz a folyamatok végén.
Elsı menetben 20-30 cm vastagon terítsük szét az elsı komposztálandó réteget.
Erre 3-4 cm vastagságban rakjunk agyagos földet, majd alaposan öntözzünk.
Ezt követıen a rétegek ismétlıdnek.
Érdemes úgy csinálni, hogy egyszerre a
teljes komposztprizma hosszának felét
használjuk, majd a következı menetben
rétegezzünk a másik részre is. Így két
különbözı magasságú komposztréteggel
dolgozunk folyamatosan. Vérliszt helyett szóba jöhet az istállótrágya is a
rétegezéskor, a víz helyett öntözhetünk
trágyalével is. Figyeljünk oda arra, hogy
ágak, vesszık 10-15 cm-es darabokban
kerüljenek be, s fertızött növényi részeket ne használjunk. A felhasznált anyagoktól függıen 6-12 hónapig tart a komposztálás folyamata, melyben giliszták
és baktériumok is segítenek.
A komposzt felhasználható talajtakarásra, gyümölcsfák ültetésekor, gyeptrágyázásra, a zöldségeskert tápanyag utánpótlására.
Összeállította: Kopasz Magdolna

Hírözön
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SZÉPÍTSÜK EGYÜTT ISKOLÁNKAT!

OVISBÁL

A hagyományokhoz híven
2007. október 20-án szombaton 1400 órától
a Pallavicini Sándor Iskolába
társadalmi munkát szervezünk,
melyre ezúton is nagy szeretettel várunk
minden segíteni akaró lakost, szülıt, gyereket.

Értesítjük a szórakozni vágyó kismamákat, nagymamákat, kedves szülıket, hogy
a Pipacs Óvoda bálja,
bálja
2007. november 10. (szombat)
18 órától kerül megrendezésre!

Megvalósításra váró munkálatok:
• az Alkotmány krt-i épület belsı falának festése,
• a kiszáradt fák helyett újak ültetése,
• füvesítés,
• padok, játékok felújítása.

Helye: a Budai Sándor Mővelıdési Ház.
Játszik: Vecsernyés Robi
Jegyek az óvodákban kaphatók.
Mihály Sándorné

Kérünk mindenkit, hozzon magával gumikesztyőt, gereblyét, talicskát.

Családi események

Gyülekezı az Alkotmány krt-i épület udvarán.
Utána finom vacsorával várjuk a munkában
résztvevıket.

Születések

Autóbusz menetrend
2007. október 1414-tıl
Szegedrıl - Sándorfalvára Mezıgép felé
X 5.25
M 6.45
10.30
M13.45
M15.45
17.25
20.30

M 5.45
I 7.20
11.25
M14.05
Z16.05
18.25
21.25

M 6.05
8.05
12.25
14.25
T16.05
M18.30
22.45

I 6.20
8.25
M13.05
M14.45
M16.25
19.25

M 6.25
9.25
X13.25
I15.05
M16.40
20.25

6.40
M10.25
13.30
X15.25
I16.45
D20.30

6.20
O14.45
X22.45

M 7.15
D16.00

házasságot kötött.

Z 8.20
M17.20

X10.45
18.20

M14.20
19.40

Sándorfalva aut.vt-tıl Szegedre Mezıgép felé
M 4.28
M 6.13
7.45
11.53
14.53
17.53

4.48
M 6.33
I 7.48
12.53
M15.21
18.58

M 5.o8
I 6.48
8.33
X13.53
M15.53
19.53

X 5.53
D 6.53
9.53
M14.13
I16.20
M20.33

Z 6.10
O 7.05
10.24
M14.20
16.33
21.00

M 7.13
M10.53
M14.33
I17.13
21.53

X12.55
X21.00

M14.55
22.10

M 6.05
17.10

6.55
M18.15

8.55
+20.15

Czirok Ferenc és Hegedős Katalin Mária
Németh János és Dudás Zsuzsanna 25.,
25
Lırinc Imre és Bozó Veronika
Szalontai István Jenı és Takó Ilona
Klézli János és Kónya Mária Erzsébet
50. házassági évfordulóját ünnepelte.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

Elhalálozás

Sándorfalváról - Szatymazon át - Szegedre
4.35
T15.55

Házasság
Becsei Ferdinánd és Molnár Mariann Kata

Szegedrıl - Szatymazon át - Sándorfalvára
M 5.10
T14.45
21.40

Farkas Imrének és dr. Szollár Mártának Klaudia
Smausz Tomi Ferencnek és Kolumbán Katalinnak Zalán
Fridrich Rolandnak és Takács Editnek Laura
Ábrahám Péternek és Kéri Erikának Ádám
Kovács Zoltánnak és Bata Renátának Patrik
Rovó Zsoltnak és Csíkos Erikának Blanka
Mórocz Lajosnak és Novák Anikónak Gergı
Kapota Csabának és Berán Tündének Konrád
Nyári Károlynak és Keresztes Anitának Márk Károly
nevő gyermeke született. Gratulálunk!

T - tanév tartama alatt munkanapokon, I - iskolai elıadási napon,
M - munkanapokon (hétfı-péntek), X - vasárnap és ünnepnap
kivételével naponta , D - szombat kivételével naponta, Z - szabadés munkaszüneti napokon (szombat-vasárnap-ünnepnap),
+ - vasárnap és ünnepnap, O – szombaton

Lıvey Attiláné (Kassai u. 34.)
Tóth Sándor (Petıfi u. 6/a.)
Temesvári Gyula József (Brassói u. 7.)
Erdei György (Orgona u. 25.)
Király Bálint (Tisza u. 74.)
Kun-Szabó István (Szegedi u. 9.)
elhunytak. Nyugodjanak békében!

Hírözön
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CSATORNATISZTÍTÁST,

2007. október 28. vasárnap 9 órai

Eladó

kezdettel nemzetközi

VÁLLAL!

német juhászkutya kiállítás lesz
Sándorfalván,
az I. sz.. óvoda melletti téren.
Az osztályokat bírálja Ernst Seifert
Németországból.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklıdıt!
Nevezéssel kapcsolatos
információkat megtudhat
a 06 20/2093-593 telefonon,
Takács Jánosnál.

GAZELLA
tehergépjármő
Érdeklıdni:

Városüzemeltetési Kht.
Sándorfalva,
Szabadság tér 1.
Tel.: 572-955

DUGULÁSELHÁRÍTÁST

GYURICZA ISTVÁN
Cím:
Kistelek, Vágóhíd u. 2.

Tel.: 06-30/4152-702
/egész nap/

Közérdekű közlemény
Sándorfalva Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2007. június 1-től ügyfélfogadást tart.
tart Helye: Sándorfalva, Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal területén lévő kisebbségi iroda)
Ideje: Minden páros hét csütörtökön 12-16 óra

Utánfutók bérelhetők
250/óra, vagy 1500/nap
Érd,: Ezerjó Borzó (udvarban)
A Borozóban a Frittman pince borai kaphatók, elvitelre is.

Cím: Sándorfalva, Nyírfa u. 3.
Tel.: 251-306

Őszi Vásár a Sarok ABC zöldség boljában:
Alma, Burgonya, Vöröshagyma ládás és zsákos
kiszerelésben kedvezményes áron kapható.
Déli gyümölcskínálatunk:
Grapefruit, banán, narancs, kiwi, citrom

Zöldségbolt nyitva tartása:
Hétfıtıl-Péntekig 8-16 Szombat 7-12
Vasárnap 7-10
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat.

SZEMÉSZETI MAGÁNRENDELÉS
Rendel: Dr. Skribek Ákos egyetemi tanársegéd
• szürkehályog, zöldhályog szőrése, kezelése,
• gyermekszemészeti vizsgálatok,
• szemüvegrendelés-, felírás
• magasvérnyomás és cukorbetegség szőrése
• mőtétek elvégzése klinikai háttér birtokában

Rendelés helye: Sándorfalva, Felszabadulás u.15. (Dr. Sümegi Sándor rendelıje)
Rendelés ideje: kedd 16.30-18.30
Bejelentkezés: tel: 06-30-349-2585 vagy személyesen a rendelési idıben

Eseménynaptár
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SZEZSI OPTIKA
Tisztelt Sándorfalviak!

Minden csütörtökön Optika 14.00-17.00 óráig az Egészségházban
SZEMVIZSGÁLAT: OKTÓBER 18-án és NOVEMBER 8-án
AKCIÓK:
Minden keretre – 20% + ajándék!!!
Bifokál. és progressz. lencsék – 20% + ajándék!!!
Szolgáltatás:
Távoli-olvasó szemüvegvény felírás,
szemfenék, zöld– és szürkehályog vizsgálat, javítások...
Hívjon most: a 06-62/444-208,
06-30/636-2714 számokon
Várja Önöket Dr. Vincze Katalin szemész fıorvos ,
Szelezsán Dénes optikus mester
és Szelezsánné Korom Margó szemész asszisztens!

Mit gondol, mit fog érezni akkor, amikor a több év
alatt felgyülemlett salakanyagok fél óra alatt távoznak a szervezetébıl?
Higgye el, felfrissítı élményben lesz része!
A SPA méregtelenítés Sándorfalván is elérhetı!
Rengeteg ember szembesült már a meghökkentı látvánnyal,
hogy egy félórás, kellemes, pihentetı SPA-lábfürdızés alatt
milyen hihetetlenül sok méreganyag válik ki a testébıl, a lábain
keresztül. A lavór kristálytiszta vize az elsı méregtelenítı kezelés hatására szinte mindenkinél elborzasztó színővé válik.
Már az elsı kezelés is maga a felüdülés, de ha 2-3 alkalommal
megismétli a kúrát, akkor szervezete megtisztul és határozottan
jobb közérzetnek fog örvendeni. De amit biztosan állíthatunk,
hogy 5-10 kezelés felér egy valódi újjászületéssel!

Próbálja ki Ön is!
Jelentkezzen SPA
méregtelenítı programra
Szepesiné Zsuzsinál a
20/925 1668 telefonszámon!

A kezelés ára 1.500 Ft / alkalom.
5 alkalmas bérlet vásárlása esetén 1.400 Ft / alkalom,
10 alkalmas bérlet vásárlása esetén 1.300 Ft / alkalom.

SERES ÉS FIA
AUTÓSISKOLA
Sándorfalva, Orgona u. 41.
Szeged, Gyöngyvirág u. 16/B
Tel.: 06-30/963-2574
OKÉV: 06-0030-03
06-30/645-2415
06-62/251-735
E-mail: janos43@tvnetwork.hu

1 tanfolyam alatt akár
2 jogosítványt is szerezhet!
Moped Motorkerékpár és
„B” kategóriás személygépkocsi vezetéséhez

2007. október 2424-én
elméleti oktatás kezdıdik Sándorfalván
Hitel ügyintézés (takarékszövetkezeti keretben)
és részletfizetési lehetıség.
Korrekt tájékoztatás, háztól házig szállítás.

AKCIÓ!
MIKULÁS AJÁNDÉK:
10.000,-Ft kedvezmény
Könyvet biztosítunk!
Folyamatosan indítjuk tanfolyamainkat!
B+E, C, C+E kategóriákban is.
Iskolánk 10 éve - a jogsi sikerek érve!

Kisokos

2007.október
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szabadság tér 1.
Ügyfélfogadás: hétfı 7.30-12;
kedd, csütörtök 7.30-12 és 13-16;
szerda 13-17; péntek nincs
Telefon: 572-961
BUDAI SÁNDOR
MŐVELİDÉSI HÁZ
Ady E. u. 7.
Nyitva: hétfı-péntek 9-18 óráig,
tel.: 251-291
PETİFI EMLÉKKÖNYVTÁR
Dózsa Gy. u. 2.
Nyitva: hétfı 13-1745 , kedd 9-11,
szerda 10-1745, csütörtök 9-1745,
péntek 10-1745, szombat 9-12 óráig
Telefon: 250-664
TELEHÁZ
Ady E. u. 7.
Nyitva: hétfıtıl péntekig 9-18 óráig
Telefon: 572-010
PALLAVICINI SÁNDOR
ÁLTALÁNOS ISKOLA
Alkotmány krt. 15-17.
Telefon: 572-090
PIPACS ÓVODA
Kis krt. 1. Telefon: 251-264
FELNİTT ORVOSI RENDELÉS
Dr. Nagymihály Sándor
Szabadság tér 4/A.
Rendel:
hétfı, kedd, szerda, péntek 8-11
óráig
csütörtök 13-16 óráig
Tel.: 251-230 vagy 30/ 967-0779
Dr. Sümegi Sándor
Felszabadulás u. 15. sz.
Rendel: hétfı, szerda, péntek 8-12,
kedd, csütörtök 12 - 16 óráig
Tel.: 250-612 vagy 30/ 924-9571
Dr. Bertalan Zoltán
Szabadság tér 4/A.
Rendel: hétfı, szerda 13 - 16 óráig
kedd, csütörtök, péntek 9-12-ig,
Tel.: 250-902 vagy 30/ 269-8176
GYERMEKORVOSI RENDELÉS
Dr. Borsi Éva
Szabadság tér 4/A.
Rendel: hétköznap 10-13 óráig
csecsemı tanácsadás: kedd 13-16 óráig
iskolaorvosi vizsgálat: csüt. 8-10-ig
Telefon: 572-230
RENDİRSÉG 107
Dózsa Gy. u. 17.

Telefon: 251-217
Ügyfélfogadás: vasárnap : 8-10 óráig
FALUGAZDÁSZ
Józsa Ignác
Ady E. u. 15.
hétfı és szerda:
8-16 óráig
Tel.: 30/ 437-5552

IPARTESTÜLET
Ady E. u. 15. Nyitva:
Hétfı-csütörtökig:
8 - 12 óráig
péntek: 13-17 óráig
Telefon: 252-547

POLGÁRİRSÉG
Szolnoki Imre
Tel.: 30/ 554-9975

KÉMÉNYSEPRİ
Gémes Csaba
30/ 646-0413

OKMÁNYIRODA
Ady E. u. 1.
Ügyfélfogadás: hétfı, kedd: 8-12 óra,
szerda: 13-17 óra, csütörtök 8-15.30
Telefon: 572-046
EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
Bölcsıde
Széchenyi u. 20.
Nyitva: hétfı-péntek 6-17 óra
Telefon: 251-253
Családsegítı és
Gyermekjóléti Szolgálat
Szabadság tér 4/A.
Nyitva: hétköznap 8-16 óráig
Telefon: 250-004
Idısek Klubja
Dózsa Gy. u. 2.
Nyitva: hétköznap 8-16 óráig
Telefon: 251-204
Védınıi Szolgálat
Szabadság tér 4/a.
Ügyfélfogadás: hétköznap 8-16 óráig
Telefon: 250-982.
Tanyagondnoki Szolgálat
Dózsa Gy. u. 2.
Tel.: 30/ 535-9423

FOGORVOSI RENDELÉS
Szabadság tér 4/A.
Dr. Segesvári Krisztina
Betegfelvétel: hétköznap 8-17 óráig
Telefon: 251-222
Dr. Molnár Mónika
Telefon: 252-545
ÁLLATORVOSI RENDELÉS
Dr. Szántó Vince
Alkotmány krt. 6.
Rendel: minden nap: 8-9-ig;
hétköznap: 17-18-ig
Tel.: 251-260 vagy 30/ 968-8935
Dr. Szigeti Gábor
Ady E. u. 13.
Tel.: 30/ 297-4435
GYÓGYSZERTÁR
Széchenyi u. 13.
Nyitva: hétfı-péntek: 8-16 óráig
szombat: 8-12 óráig
Telefon:251-296
MENTİK 104
Központi Orvosi Ügyelet
Felvilágosítás és segítségkérés:

474-374
Szeged, Szilágyi u. 2 (a mentıállomásnál)
Felnıtt ügyelet
Gyermek ügyelet
Munkanapokon:
16-730-ig
16-730-ig
munkaszüneti napokon: 0-24-óráig
Sürgıs esetben a 104 egész nap hívható!

27
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ÁRAMSZOLGÁLTATÁS
Hibabejelentés: 40/ 822-000
GÁZSZOLGÁLTATÁS
Ügyfélszolgálat:
hétfı - péntek: 8 -16 óráig
az alábbi telefonon: 482-084
Gázveszély, üzemzavar elhárítás:
Tel.: 80/ 820-141 (ingyenes szám)
VÍZSZOLGÁLTATÁS
Számlázás: 251-747
Csütörtök szünnap.
Hibabejelentés: 30/ 273-3889
TELEFON
Ügyfélszolgálat: 184 (díjmentes)
HULLADÉKUDVAR
Nyitva tartás:
hétfıtıl szombatig: 8-16 óráig
vasárnap 8-12 óráig,
nov. 1-tıl hétfı szünnap
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
számlázás:
489-789/203, 204 mellék
ügyfélszolgálat: 468-401
KÁBELTÉVÉ
számlabefizetés: a Mőv. Házban
minden hónap 7-25-ig 9-17 óráig
információ. és hibabejelentés 252-998
POSTA
Ady E. u. 5.
Nyitva tartás:
hétfı, kedd, csütörtök 8 - 16 óráig
szerda 8-17-ig, pénteken 8-15 óráig
Telefon: 251-270

Halottszállítási ügyelet
Sándorfalva
06 30/248-1627
06 30/389-6228

Lapzárta:
október 28.
vasárnap
Sándorfalva - Szatymaz Beruházó
Víziközmő Társulat értesíti a lakosságot, hogy új irodába költözött.
Címe: Sándorfalva,
Széchenyi u. 24. (a volt KTSZ épülete)
Ügyfélfogadás:
hétfı 8-12 óráig
szerda 13-17 óráig
péntek 8-12 óráig

Városunk Lapja

Kiadja: Polgármesteri Hivatal; Felelıs szerkesztı: Katosné Kószó Matild
Levélcím: 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
E-mail: kisbiro@sandorfalva.hu Web: www.sandorfalva.hu
Készült 3100 példányban Nyomtatás: CsabaCsaba-Könyv Bt. Vezetı: Somogyi Attila
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100 év egészségesen, szeretetben

XI.évfolyam9.szám
Századik születésnapját ünnepelte Szabó Mihályné
Marika néni. Ebbıl az alkalomból köszöntötte a
polgármester úr és Vári Istvánné az EESZI vezetıje
városunk nevében

A dorozsmai kislánynak született egy gazdálkodó
családban. Később Szatymaz mellett laktak, és csak harminc
éve vettek házat Sándorfalván. Marika néni nyolcvan évvel
ezelőtt ment férjhez, vőlegénye akkoriban „parádés kocsisként” rótta Szeged utcáit. A fiatalok együtt folytatták a
földművelést, ám a történelem többször is megnehezítette a
boldogulásukat. Hat évtizeden át éltek egymás mellett
szeretetben, megértésben – férje haláláig. Két nevelt fiút
fogadtak be, kilenc unokájuk és három dédunokájuk született.
Marika néni egyedül él három macskájával. üldögél,
régi könyveket olvas, sokat imádkozik. Legfőképpen beszélgetni szeret, ismerősökkel és a szomszédban lakó rokonsággal naponta összejárnak. A hosszú élet titkát firtató kérdésünkre Marika néni széttárta a karját.– Nem mi szabjuk
meg, meddig élünk. A jó istentől kapjuk a sorsunkat, én
pedig ilyen sokat kaptam belőle – mondja. – Sokat szenvedtem, de mindig bíztam és szerettem. Cél nélkül nincsen
élet. Most az tart életben, hogy szeretem a családomat és
ők is szeretnek engem.
Fotó: Tímár Zoltán

Forrás: Délmagyarország—Dombai Tünde

Iskolánk diákjai minden évben megemlékeznek az 1848-as szabadságharc eseményeirıl és egy mozgalmas napot töltenek el a
pákozdi csata szellemében Idén a felsı tagozat a Postakocsi csárdához gyalogtúrázott, az alsó a tanösvényt vette be.
Fotó: Udvardy Endre

