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VÁROSUNK LAPJA

2008. május

Visszatekintés
Verseny eredmények az iskolában
Pallavicini Napok
Összefoglaló a majálisról
Nagy várostakarítás

88-9. oldal
1212-14. oldal
15. oldal
4. oldal

Iparmővészeti Vándorkiállítás nyílt (képünkön)
Fotó: Tímár Zoltán

Tényleg hazajárnak — Ismét ellátogatott Pallavicini Alfonz és
édesanyja, Avogara asszony, hogy együtt ünnepeljenek velünk, és
átadják az ösztöndíjat az idei Pallavicini Károly-díj nyertesének.

Sportos tavasz II.
Maccabi tájékozódási futóverseny

16. oldal

Szatymazdakar amatır rallye beszámoló

17. oldal

XI. Tóth János emléktorna összefoglaló

11. oldal

Tele volt a Széchenyi Udvar fehér Sándorfalva címeres pólósokkal,
akik kerékpárral, vagy görkorcsolyával körbejárták a várost.
Fotó: Tímár Zoltán

Hahó!
Fogorvosi változások

3. oldal

Veteránbörze, tájkerékpár

5. oldal

Alkotótábor

11. oldal

Hátralékos adózók figyelmébe

3. oldal

Bıvített buszmenetrend

24. oldal

GYERMEKNAP—MÁJUS 24.
KIHÍVÁS NAPJA — MÁJUS 28.

5. oldal
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Önkormányzati hírek
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Önkormányzati hírek Április az elszámolás és beadások hónapja
A „szeszélyes” április hónap eredményeinek sorából kiemelendı, hogy a márciusban testületileg elhatározott bérlakásállomány növelésre, a körforgalom, a
játszótér építésre, a könyvtári állományés közmővelıdési érdekeltségnövelésre,
valamint a tanyagondnoki szolgálat támogatására vonatkozó pályázatainkat határidıre beadtuk.
Bizakodásra okot adó fejlemény, hogy
hivatalosan értesítették az Önkormányzatot arról, hogy a Május 1. téri buszpályaudvar létesítésére vonatkozó pályázatot
formai szempontból befogadták. Mindez
annyit jelent, hogy a bírálati folyamat elsı
szakaszán sikeresen túljutott, és ahogy az
értesítés mondja „a beruházás saját felelısségre megkezdhetı”.
Az Aquaplus Zrt.-vel tovább folynak a
tárgyalások a korábban elhatározott, a
biztosabb ivóvízellátást szolgáló és a külterületi fejlesztésekhez szükséges 5. ivóvízkút furásának lehetıségeirıl.
A Regionális Környezetvédelmi Társulás április 30-án tartotta elsı ízben ülését
Sándorfalva elnökletével. Az elnökséggel
járó feladatokat immár bennünket illetnek.
Az április 24-i testületi ülés meghatározó döntése volt a szentesi légimentıbázis megvalósításához szükséges támogatás biztosítása. A Dél-alföld évek óta az
ország egyetlen olyan területe, ami a légi
mentés szempontjából ellátatlan. A becslések szerint havonta 60-70 olyan, súlyos
sérült van e területen, akiknek az ellátásához légi mentésre lenne szükség. A
Csongrád Megyei Közgyőlés elnöke, Magyar Anna elnök asszony ezért a Csongrád megyei településeket összefogásra
hívta el, annak érdekében, hogy mielıbb,
lehetıleg még 2008-ban megnyithasson a
szentesi bázis. A körülbelül 90 milliós
beruházáshoz Sándorfalva 1.000.000.
forinttal járult hozzá.
A Kiskunsági Nemzeti Parkkal való
együttmőködés jeleként a Nemzeti Park
képviselıje tájékoztatót tartott a

Sándorfalvát érintı jövıbeni fejlesztési
elképzeléseikrıl. A beszámolóból kiderült, hogy településünk talán az egyetlen
Csongrád megyében, ahol a különféle
természetvédelmi védettségi kategóriák, a
természeti és kultúr tájak ilyen széles
skálája jelenik meg. Minisztériumi elképzelés az, hogy minden természetvédelmi
decentrumnak legyen egy központi irodája, információs pontja, a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet esetében ez a központ
lehetne Sándorfalván. E központnak otthont adhatna a pályázati forrásból megvalósítani kívánt Regionális Táj- és Környezetvédelmi Oktatási Központ.
A képviselı-testület elfogadta a 2007.
évi költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletét. Az Önkormányzatnak pénzügyi gondjai nem voltak. 2007. évi költségvetési pénzmaradványunk, azaz a kiadásaink és bevételeink különbözete pozitív, 93 millió forint. Helyi adóbevételeinket 99 %-ra teljesítettük. Bár a 2007. évi
költségvetés számolt mőködési célú hitelfelvétellel, erre nem volt szükség. A
2007. évi kiadásokat többek közt az intézmények, az önkormányzati tulajdonú Khtk mőködtetésére, a civil szervezetek támogatására, lakossági szociális célú kiadásokra valamint a kistérségi iskola feladatainak ellátására fordítottuk. A fejlesztési kiadásokból valósult meg például a
bölcsıde kerítésének és udvarának felújítása, a számítógép hálózat fejlesztése, a
Polgármesteri Hivatal átalakítása és a
pályázatokhoz szükséges engedélyezési
tervek elkészíttetése. Az önkormányzat
minden intézményénél egész évben biztosított volt a zavartalan gazdálkodás.
A testület megszavazta a 2007. évi
belsı ellenırzésrıl szóló jelentést. Az
értékelést a Szegedi Kistérség –és Gazdaságfejlesztési és Szolgáltató Kht. munkatársa végezte. Az ellenırzés tárgya a Polgármesteri Hivatal és a Pallavicini Sándor
Általános Iskola és Napközi-otthonos
Óvoda volt. Az vizsgálat áttekintette többek közt a gazdálkodás szabályszerősé-

„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.”
Szomorú szívvel közöljük, hogy UDVARI KÁROLY közterület-felügyelı türelemmel viselt, súlyos betegségben 52 éves
korában elhunyt. Személyével olyan embert, munkatársat veszítettünk el, aki szakmai tudásával és tapasztalatával az emberek
közti viták békés rendezésére törekedett.

gét, a vagyonnal valamint a
normatív állami támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartásokat és a
pénzkezelés és
kötelezettségvállalás rendjét. Az iratokat
áttekintve nem
merült
fel
olyan cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság, amely akár csak fegyelmi vagy
szabálysértési eljárás kezdeményezésére
adott volna alapot.
A közbeszerzési törvény elıírásának
megfelelıen elkészült az önkormányzat
2008. évi közbeszerzési terve. A dokumentum a tervezett beruházások értékrendjébıl kiindulva meghatározza a kötelezıen alkalmazandó közbeszerzési megoldást és az irányadó határidıket. A közbeszerzéssel érintett beruházások közt
szerepel az Ady Endre utca rekonstrukciója, a városi strand felújítása, a buszpályaudvar építése, az önkormányzati bérlakások építése vagy az ivóvízhálózat bıvítése is.
Dr. Tülkös Mariann

Testületi ülés
A képviselı-testület a következı ülését
2008. május 29-én (csütörtökön) 15
órakor tartja a Budai Sándor Kulturális
Központban.
Az ülés tervezett napirendi pontjai a
következık:
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
2./ Az egyház szerepe a falu közéletében és a fejlesztési célkitőzések
megvalósításában. Köztemetık
állapota és helyzete.
3./ Díszpolgári cím és egyéb kitüntetések odaítélése
4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
A fenti, valamint a további napirendek
elıkészítése folyamatban van.

Emlékét megırizzük.
Polgármesteri Hivatal dolgozói

Belügyek
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TÁJÉKOZTATÁS
A hátralékos adósokkal szembeni eljárás változásáról
Sándorfalva Város Önkormányzatának Helyi Adóhatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Adózó Állampolgárait és az illetékességi területén tevékenykedı Adózó Vállalkozókat, Vállalkozásokat, hogy a jogszabályi lehetıségek változása miatt megszigorodik
a hátralékos Adósokkal szembeni eljárás rendje.
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 144-153. §-a értelmében az Önkormányzati Adóhatóság - Határozatában foglalt adófizetési kötelezettség elmulasztása
esetén – mellızi a további felszólítás és beidézés lehetıségét.
A fent hivatkozott jogszabályi felhatalmazásnak megfelelıen az Adózónak megküldött - és a fizetési kötelezettségét tartalmazó - Határozat szerint a befizetésre pótlékmentesen nyitva álló határidıt követı 5. munkanapig az Adóhatóság azonnali beszedési megbízást nyújt be az Adózó számlavezetı bankjánál a tartozás rendezése érdekében.
A fenti Adóhatósági intézkedés foganatosításának elkerülése érdekében azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Adózókhoz, hogy fizetési kötelezettségeiket késedelem nélkül,
pontosan szíveskedjenek teljesíteni!
Együttmőködésüket ezúton köszönjük.
Tisztelettel:
Sándorfalva Város Önkormányzata
Helyi Adóhatósága
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Változás a fogorvosi
rendelésben
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a fogorvosi bejelentkezési idı a június 1-tıl a következıképpen alakul:
Dr. Molnár Mónika
(I. körzet)
H – Sze – Páros Pé: 13-17
K – Cs – Páratlan Pé: 8-12
Tel.: 251-222

Dr. Urbán Andrea
(II. körzet)
H – Sze – Páros Pé: 8-12
K – Cs – Páratlan Pé: 13-17
Tel.: 252-545

Közéleti Klub — Április

Fotó: Tímár Zoltán

Az április 25-i Polgármesteri Közéleti
Klub önkormányzati beszámolójában mint ahogy azt már megszokhattuk – elhangzott mindaz ami a testületi ülések
polgármesteri beszámolóiból általában
kimarad. E helyt is örömmel beszélt arról
Kakas Béla polgármester, hogy a Május
1. téri buszpályaudvar építésére vonatkozó pályázatunk sikeresen túljutott a bírálás formai szakaszán.
Elhangzott továbbá az is, hogy a korábbról ismert Leader pályázati forma
jelenlegi elnevezése „Déli Napfény +
Akciócsoport”. A több mint 10 település
tagjait tömörítı formáció különlegessége,
hogy a csoport tagjai határozzák meg a
támogatandó fejlesztéseket, majd ık is
bírálják el a pályázatokat. A
Sándorfalvára – sikeres pályázás esetén jutó rész körülbelül 80-100 millió forint
közötti összegre becsülhetı. Ebbıl a forrásból kívánják megvalósítani az
„Orchideás Tavakhoz” tervezett erdei
iskolát, ami a nyári táboroknak és környezettudatos nevelésnek adhatna otthont.
A kistérségi rendszerben mőködtetett
iskola önkormányzati támogatásából a

2007. évi költségek elszámolása után
megmaradt 4,5 millió forint. Ebbıl a
pénzbıl is a gyerekek gyarapodhattak,
hisz ıket szolgálja az ezen forrásból megvalósult két új játszótér a Kölcsey Óvodában és a Széchenyi Udvarban. A Kis körútnál lévı játszótér felújítására pedig a
Csongrád Megyei Önkormányzathoz
nyújtottunk be pályázatot.
Mindannyiunk épségét óvó döntés volt
a szentesi légi-mentı bázis létrehozásához
nyújtott 1.000.000. Ft-os önkormányzati
hozzájárulás. Ha az önkormányzatok öszszefogásának köszönhetıen végre megkezdheti mőködését a bázis, gyorsabban
juthatunk vészhelyzetben életmentı segítséghez.
Az est második felében a Csodás Hagyatékunk Kulturális Hagyományırzı
Egyesület munkatársainak elıadását hallgathattuk meg. A mondanivalónak két
alapvetınek tekinthetı állítás tekinthetı a
kiindulópontjának. Az egyik az, amit a
mindennapjainkban is érzünk, hogy megbomlott a nagycsalád, és vele együtt az a
biztonságos és „egészséges” társadalmi
környezet, ami azt jellemezte és ahol minden családtagnak megvolt a maga feladata
és értéke. A másik ilyen nehezen elfogadható tény, talán úgy fogalmazható meg
summásan, hogy a kommunikáció és a
kifejezı megjelenés nagyon fontos eszköz
a világban; ez a mód arra, hogy magunkat
a kívülállók számára is kedvesnek, megbízhatónak tőntessük fel; aki nem él ennek lehetıségével, az lemarad. Érdekes

módon e két, elsıre elütı téma mégis
gyakorlatiasan ötvözhetı a következı
kifejezéssel: társadalmi arculatterv. A
kis közösségekben - mint amilyen
Sándorfalva is – lehet megtalálni vagy
megteremteni azokat az értékeket, amelyek a biztonságos, kiegyensúlyozott,
h a r m o n i k u s társadalmi közeg alapját
képezhetik. Az arculatterv leegyszerősítve az egységes megjelenést jelenti, ami
magába foglalja a címertıl, logótól kezdve a kifejezı honlapon át a településre
jellemzı építészetet, színeket, kulturális
programokat és mindazt, ami felismerhetıvé, egyedileg beazonosíthatóvá teheti
pl. Sándorfalvát is. Az arculatterv attól
válhat társadalmivá, ha magába ötvözi a
helyi sajátosságokat; a hagyományaikat,
történelmi értékeiket, a fejlesztési elképzeléseket, a helyi emberek egymáshoz
való viszonyát, a magukról alkotott képet.
Így a kifelé kommunikált külcsín már
nem csupán egy „divatos ruha”, hanem
egy darab belılünk. Sándorfalva egyedi
értéke a természeti környezete, történelme
és jövıképe is(!).
Dr. Tülkös Mariann

A következı Polgármesteri Közéleti Klub 2008. május 22-én csütörtökön 18 órakor lesz a Budai Sándor Kulturális Központban.
Mindenkit szeretettel várunk!

Belügyek
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Szemetet gyűjtöttünk…

Tisztelt Sándorfalviak!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy

a Sándorfalva
Városüzemeltetési Kht.
a következı szakterületeken ajánlja
szolgáltatásait:
• Parktervezés, -építés
• Főnyírás
• Kisebb építımesteri munkák
(pl.: kerítésépítés)
Várjuk megrendelésüket!

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

Sándorfalva Városüzemeltetési
Kht. szervezésében zajlott a 2008. évi belés külterületi szemétgyőjtési akció városunkban.
Társaságunk megszólította a lakosságot, civil szervezeteket, egyesületeket,
intézményeket, akiknek ezentúl is szeretnénk megköszönni az akcióban való részvételt.
Külön köszönet a helyi vállalkozóknak – Ambrus László képviselı Úrnak, Kalapács Zoltán képviselı Úrnak, Euroform
2000 Kft. – Széll József
Úrnak, Fodor Ferenc Úrnak, – akik ingyenesen
bocsátották rendelkezésünkre gépparkjuknak egy
részét.
Köszönetünket fejezzük ki a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek, akik térítésmentesen befogadták a
képzıdött kommunális
hulladékot, amelynek pontos értéke 88,5 tonna volt.
Városunknak ezért 870
ezer forint térítést kellett volna fizetnie,
hogy a fent említett hulladékot beszállíthassuk a regionális hulladéklerakóba.
Köszönjük a Dalerd Zrt. erdészének, Sipos György Úrnak az illegális szemétlerakó helyek felmérését, valamint
térképének elkészítését.

Fekete pont!

Pünkösd alkalmából sikerült
meglepni városunk lakóit, az ügyeletes unatkozók köztéri rongálással
ünnepeltek.
Mi, sándorfalvi lakosok azért
továbbra is rendben tartjuk portáinkat, köztereinket!
A képet egy kedves olvasónk
küldte - kkm
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Városunknak van egy speciális
helyzete miszerint a külterületeken igen
jelentıs park-erdı terület található, amelyek jó táptalajt teremtenek az illegális
szemétlerakó helyeknek.
Tavalyihoz hasonlóan nagy jelentıséget tulajdonítottunk az erıgépek jelenlétének, hiszen nagyon sok olyan szemétdepó volt, amelyekben több mázsás
építési törmelékek voltak, amelyeket kézi
erıvel nem tudtunk volna összegyőjteni.
Fotó: Tímár Zoltán

A kézi munkaerıvel elsısorban az
erdıkben, erdık szélén összegyőlt, kisebb
kézzel mozgatható szemétdepókat győjtöttük, valamint az iskola tanulói a város
közterületein szedték a szétdobált szemetet. A tavalyihoz képest, amikor is 250
tonna szemetet győjtöttünk össze, jó jelnek tekintem az idei 88,5 tonnát, hiszen
összegezve megállapítható, hogy az idén
már csak kevesebb, mint fele volt az illegális szemétdepókban.
Nagyon remélem, hogy egy pár
éven belül nem kell ilyen szemétgyőjtési
akciót szervezni, hiszen mindenkiben
tudatosulni fog, hogy környezetét ne
szennyezze, a város köztisztaságáért mindent megtegyen.
Örömmel mondhatom ki, hogy az
idei akció keretében az illegális depók
jelentıs részét megszüntettünk.
A Föld napja alkalmából április 22én a Magyar Közút Kht. szervezésében
részt vettük egy országos akcióban, melynek célja volt, hogy a megyei fıbb közlekedési útvonalakat megtakarítsuk a jármővekbıl kidobált, és elhagyott szemetektıl.
Feladatunk, a város közigazgatási
területén végighúzódó Csongrádra vezetı
kb. 10 km-es közút megtakarítása volt,
ahol mintegy 5 tonna szemetet győjtöttünk össze.
Tímár Zoltán
Városüzemeltetési igazgató
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Eseménynaptár

Tájkerékpáros verseny
2008. évi nyílt középtávú tájkerékpáros Egyéni Bajnokság
és III. MACCABI KUPA tájkerékpáros középtávú verseny

2008. május 24-én (szombaton)
és 2008. május 25-én (vasárnap)
A verseny fıvédnöke:
Kakas Béla Sándorfalva Város Polgármestere
A verseny fı támogatója: Sándorfalva Város Önkormányzata
Részletek: http://www.tajkerekpar.extra.hu
Kategóriák: Bajnoki, Kísérı verseny (rövid), Nyílt (kezdı)
A verseny nyílt, bárki részt vehet,
egyesületi tagság, versenyengedély nem szükséges
Részvételi költség: 1000 Ft/fı nevezési díj
Nevezés: 2008. május 19. /hétfı/-ig Paskuj Mátyásnál
6724 Szeged, Makkoserdı sor 9.
paskuj@maccabi.hu tel: 20-9521-022 fax:62/468-875
Találkozó idıpontja: 2008. május 24. szombat, elsı rajt: 14 óra
2008. május 25. vasárnap, elsı rajt: 10 óra
Találkozó helyszíne: Sándorfalva környéke
A verseny helyszínének megközelítése: Sándorfalva –
Ópusztaszert összekötı úton a 39 és 40 km között bója jelzi a
letérést.
A versenyen mindenki saját felelısségére vesz részt!
Bukósisak használata kötelezı!
JÓ VERSENYZÉST KÍVÁN A RENDEZİSÉG!
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Birtokaikon a Pallaviciniek a 19. században több mint tíz majort építettek ki,
melyeket a 20. század elsı évtizedeire jól
felszerelt gazdasági üzemekké fejlesztettek. Ezek egyike volt a levelényi, mely a
mai napig áll.
Dinszteljünk apróra vágott vöröshagymát, bıven. Dobjunk rá karikázott sárgarépát és petrezselymet, kockázott krumplit, zöldborsót, néhány rózsa brokkolit és
karfiolt, s szórjuk meg ırölt borssal, módjával. Dinszteljük tovább türelemmel,
idınként megkavarva. Öntsük fel vízzel,
hogy ujjnyira ellepje, majd botmixerrel
mixeljük össze. Öntsünk még rá vizet,
hogy kényelmesen elférjen a fazékban, s
karikázzunk bele póré-, és zöldhagymát.
Tegyünk bele egy doboz kukoricát, még
egy marék zöldborsót, tarhonyát, 2 tyúkhúsleves kockát, sózzuk meg. Amikor
fölforrt, kanalazzunk belé tejfölt egy dobozzal, s 3 fölkarikázott fıtt tojást. Miután elzártuk az edény alatt a gázt, szórjuk
meg apróra vágott metélıhagymával és
petrezselyem zöldjével, húzzuk félre a
tőzhelyen az edényt, fedjük le, aztán menjünk el kirándulni.
Kényelmes cipıt húzunk, ha olyan az
idı, legyen nálunk esıkabát is, csomagoljunk szendvicset, almát, esetleg egy-két

Egy főosztályvezető válaszolt a távozó közlekedési miniszter, Kákosy Csaba
helyett Magyar Anna levelére. A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke még márciusban kért segítséget a tárcától a 43-as
út nagyarányú forgalomnövekedése miatt.
A 43-as ma Magyarország egyik legforgalmasabb és legveszélyesebb útszakasza. Tavaly Makó határában történt az
év egyik legsúlyosabb balesete, amikor
nyolcan vesztették életüket egy busz és
egy autószállító tréler ütközésekor. A
hivatalos adatok szerint az elmúlt évben
háromszorosára nőtt a kamionok száma
Szeged és Nagylak között, 287 ezerről
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Levelény, vasárnap délután
szelet csokit, de vizet mindenképpen, a
cukros löttyöket meg legalább ilyenkor
felejtsük el, és mondom, menjünk el kicsit
túrázni. Mondjuk vasárnap, ebéd után.
Ha szemben állunk az Ópusztaszeri
Emlékpark fıbejáratával, balra, a park
mellett visz le a határba, a Tisza felé egy
út. Eleinte betonozott, késıbb rendes
földút. Eltévedni nem lehet, és a Tiszáig
végig követhetjük az Alföldi Kéktúra
jeleit is. Idáig egyébként távolsági buszszal, biciklivel, de ha másképp nem
megy, autóval is eljuthatunk, de azt azért
elmondanánk, a vasemberek már ide is
gyalog jönnek, még a Kisalföldrıl is. Egy
a lényeg, innen már gyalogoljunk, mert
azért jöttünk.
A táj egyszerő, de mindig szolgál apró
meglepetésekkel. És jó a levegı, s nem
üvölti tele a teret a szomszéd rádiója. Az
elsı néhány kilométer után esetleg már el
is fáradunk, amitıl úgy fogunk aludni
éjszaka, ahogyan már régen nem, de
egyetlen korty víz is máshogyan esik
majd, feltéve, hogy hoztunk magunkkal
(szóltam az elején), íze lesz és értelmet
kap. Az izmok, amint rájönnek, hogy ez
nem tréfadolog, és komolyan gondoljuk,
hogy végiggyalogoljuk a délutánt, összekapják magukat, s kilapátolnak a testünkbıl
minden szemetet és
mérget meg stresszt,
amit az elmúlt hetekben
pakoltunk magunkba.
Ahogy elmarad mögöttünk a lakott terület,
kinyílik a tér, fölénk
borul az ég. Figyelemre
méltó részleteit vesszük
észre a tájnak, talpunk
alatt megjegyezzük minden lépés örömét, és
nagy lelkesen elhatározzuk, hogy ide máskor is

kijövünk, sıt, a szomszédot is magunkkal
hozzuk, ha otthon hagyja a rádióját. A
Tiszáig körülbelül bı hét kilométert sétálhatunk, ennek a felénél érjük el a
Levelényi majort. Áthaladva az épületek
között, esetleg az elmúlt téeszes idık jutnak az eszünkbe, mindenesetre az utunkba esı csatorna fölött átvivı kishíd után a
jobbra továbbhaladó utat válasszuk. Körülbelül egy-másfél órányi séta után érjük
el a Tisza töltését, itt akár meg is pihenhetünk. Szemben velünk Mindszent, kicsit
balra a komp. Ha van kedvünk, akár át is
térhetünk vele a túlpartra.
Azért jó ilyen messzire eljönni, mert
innen még vissza is kell menni. Taxi ide
nem jön ki, busz se jár erre, és minden
ismerısünk ugyanazt teszi így vasárnap
délután, amit mi is tennénk, ha nem itt
lennénk: jóízően alszik, s emészti a délben magához vett csülkös pacalt, ami nem
baj, de ıt sem lehet felhívni telefonon
azzal a kétségbeesett kívánsággal, hogy
késlekedés nélkül induljon értünk autóval.
Higgyük el, jó itt nekünk.
Visszafelé mehetünk arra, amerrıl
jöttünk, vagy a komptól a töltésre fel,
majd onnan levezetı úton is elindulhatunk Baks felé, de az hosszabb út lesz.
Utóbbi esetben cirka 2 kilométer után
balra vezet egy földút, amelyen haladva 3
kilométer után elérjük a Levelényi majorhoz vezetı utat, ezen ismét balra induljunk el. Ha úgy jobb, legyen nálunk
Csongrád megye térkép, segít tájékozódni. A majorhoz beérve újra átkelünk a
kishídon, s folytatjuk tovább utunkat az
Emlékpark felé.

A 43-as út

autópálya Szeged és Makó közötti szakaszára vonatkozóan megtörtént a közbeszerzés kiírása. A válaszban Szűcs Lajos
kifejtette: „a gyorsforgalmi út megépítéséig a tárca továbbra is mindent elkövet
annak érdekében, hogy az út minősége
és forgalombiztonsága az elvárható minőséget országos minőségben közelítse”
A főosztályvezető végül azzal igyekszik nyugtatni a Csongrád megyeieket,
hogy ebben az évben 400 milliós összegben indulnak felújítási munkálatok a 43as út térségében.
Varga Márta - szóvivő
Csongrád Megyei Önkormányzat

646 ezerre emelkedett.
Magyar Anna, a Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke szerint fontos lenne,
hogy működjön egy koordinációs testület, mely ellátja az útjavításokkal, illetve
más, a forgalmat, a biztonságot befolyásoló ügyekkel kapcsolatos előzetes egyeztetéseket. A Kákosy Csabának írt megyei
közgyűlési elnöki levélre Szűcs Lajos főosztályvezető válaszolt. A Hálózati és
Infrastruktúra Főosztály vezetője a dokumentumban emlékeztet, hogy az M43-as

Körülbelül 6 órányi séta után hazatérve otthonunkba, melegítsük meg zöldséglevesünket, kínáljuk meg a szomszédot és
együnk annyit, amennyi jól esik.
Jó étvágyat!
B. I.

Kitekintı

2008.május

Édesanyák
Az Anyák napja egy szeretetteljes,
világszerte ünnepelt nap, melyen az anyaságot ünnepeljük. Magyarországon ez a
különleges nap május elsı vasárnapjára
esik. Mindannyiunk szívében az édesanyánk különleges helyet foglal el. Édesanyánknak mindig mi, azaz gyermekei
vágyunk a legfontosabbak. Az anyák ünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza.
Abban az idıben tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának,
és így az édesanyák tiszteletére. A rómaiak szintén megemlékeztek Cybele-rıl,
minden istenek anyjáról. Az 1600-as
években Angliában a böjt negyedik vasárnapja volt az anyák ünnepe. Ilyenkor a
család együtt ment istentiszteletre és különleges ebéddel vagy vacsorával ünnepelte e jeles napot. A családjuktól messze
dolgozók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és ezt a napot édesanyjukkal
tölthessék. Az Egyesült Államokban Julia
Ward Howe költını vetette fel az Anyák
napja gondolatát 1872-ben. Az Anyák
napja hivatalos megünneplését a Phila-

delphiában élt Anna Jarvisnak tulajdonítjuk, aki a fehér szegfőt választotta az
anyák szimbólumának. Legelıször Nyugat-Virginia kormányzója nyilvánította az
Anyák napját ünnepnappá, és ugyanebben
az évben Oklahoma is csatlakozott. 1911ben már minden amerikai állam ünnepelte, majd Wilson elnök 1914-ben országos
ünnepé nyilvánította. Az Anyák napját az
emberek ünnepelni kezdték Kanadában,
Mexikóban, Japánban, Afrikában, Kínában is. Európában az elsı világháború
után terjedt el . Magyarországon 1925ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsı ünneplést, a májusi Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva.
E napról egyetlen gyermek sem feledkezik meg. Édesanyánknak mi, gyermekei
vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek is vagyunk. Édesanyánk az, akihez
születésünktıl fogva bizalommal fordulunk, İ az, akinek jelenléte, gondoskodása életünk része. Édesanyánk az, aki aggódik miattunk, és İ az aki meghallgat
bennünket. Az Anyák napján nincs olyan
gyermek, lázadó kamasz , aki ilyenkor ne
készülne saját kezőleg készített ajándékkal, vagy virággal. A köszöntött édesanya
pedig meghatódva fogadja gyermeke jókí-
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vánságát. Az ıszülı nagymama is várja a
már felnıtt gyermeket, aki már lehet,
hogy maga is apa vagy anya , szívében
mégis az İ kicsi gyermeke, akit nem is
olyan rég óvott és védett. Köszöntsük az
anyákat jó szóval, kedvességgel és szeretettel! Boldog Anyák napját kívánok magam is, ezen a különlegesen szép napon!
Tóth Csilla
Ábrahám István: Anya gyermekével

SÁNDORFALVI VÁROSNAPOK 2008. JÚNIUS 28-29. TERVEZET
2008. június 28.
( szombat )
„ORCHIDEÁS TAVAK”
6.00- Horgászverseny
SPORTPÁLYA
8.00- „VÁROSNAPI KUPA”
meghirdetett kispályás labdarúgó torna
PIAC-TÉR és ADY ENDRE UTCA
15.00- Kirakodó vásár, mutatványosok
SZABADSÁG TÉR
9.00- Veterán jármővek találkozója
(ügyességi versenyek, felvonulással, kiállítással)
ZENEHÁZA
18.00 Rock zenekarok fellépése
sándorfalvi és meghívott rock zenekarok
KASTÉLYKERT
15.00 Algyı-Sándorfalva települési találkozó
15.00 „Pörköltfızık Párbaja” verseny
16.00 Sándorfalva és Térsége
Mővészeti Iskola mősora
18.00 Öntevékeny körök, csoportok
19.00
Nox folkmisszió
20.00-02.00
Utca bál
SÁNDORFALVA KÖZTERÜLETE
14.00
Lovaskocsis felvonulás

2008. június 29.
( vasárnap )
7.00- Reggeli zenés ébresztı
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
9.00- Városnapi ünnepi mise
VÁROS-SZÉLE
14.00Sárkányrepülés
PIAC-TÉR és ADY ENDRE UTCA
10.00
Kirakodó vásár, mutatványosok
BUDAI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ
10.00
Ünnepélyes testületi ülés
Önkormányzati kitüntetések átadása
Mősort ad: Pallavicini Sándor Iskola
11.00 Koszorúzás a Szabadság téren
Sándorfalva alapítási Emléktáblájánál
SÁNDORFALVA KÖZTERÜLETE
15.00- Sétakocsikázás
KASTÉLYKERT
16.00Játszóház gyerekeknek
A KASTÉLY-KERT SZABADTÉRI SZÍNPADA
16.00
Premier Harsona Együttes
16.30
Direktorock
17.30
Kékesi Dóra
18.00 Operett és musical mősor
19.00
Mark
20.00
Szekeres Adrienn
21.00
Sugarloaf
22.00
Tőzijáték
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Pallavicini krónika —
A tavaszi hónapok minden évben a versenyek
idıszaka, ekkorra érik be az
egész éves munka. Ebben a tanévben is sok megmérettetésen vettek részt
tanulóink, a kistérséghez csatlakozva még
több vetélkedıre neveztük a gyerekeket,
mint eddig.
Eredményeink:
A „Szép magyar beszéd” versenyen
két tanulónk ért el sikereket.
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye által rendezett kistérségi versenyen Tóth Fruzsina
(8.a) 1., Tóth Dorina (8.b) 2. helyezett
lett.
A Mórahalmon megszervezett területi fordulón Tóth Dóra lett az 1. Itt volt
továbbjutási lehetıség is, így ı képviselte
iskolánkat és megyénket a Kisújszálláson
megrendezett versenyen, amelyet a Dunától keletre fekvı megyék diákjainak szerveztek, s ahonnan arany fokozattal tért
haza. Mindkét tanulónk felkészítı tanára
Bertáné Takács Erika volt.
A „Simonyi Zsigmond Kárpátmedencei helyesírási verseny területi
fordulóját Mórahalmon szervezték meg.
Ezen a vetélkedın az 5. és a 6. osztályosok hozták a legszebb eredményeket. Az
5. évfolyamból Végh Panna (5.a) 3.,
Domonkos Alexandra (5.a) 5. helyezést
hozott, a 6. évfolyamosok között Bánfi
Márk (6.a) az 1. lett, Gáspár Rebeka
(6.b) az 5. helyen végzett.
Szentesen rendezték a megyei fordulót, ahol Bánfi Márk képviselte iskolánkat és a mórahalmi térséget. Márk a 6.
helyet szerezte meg. Végh Panna, Domonkos Alexandra és Bánfi Márk felkészítı tanára Bálóné Karasz Erika, Gáspár
Rebeka felkészülését Kollárné Gellai
Tünde segítette.
Vers- és prózamondó versenyeken is
részt vettek tanulóink, Csongrád megye
több településén képviselték iskolánkat.
Ezeket a versenyeket iskolai forduló elızte meg, így a legjobbak jutottak el egyegy felsıbb szintő megmérettetésre.
Maros menti fesztivál – Deszk: Molnár Anita (6.a) 3. hely – felsı tagozatos
versmondó kategóriában. Felkészítı tanára Bálóné Karasz Erika.
Kistérségi prózamondó verseny 7-8.
osztályosoknak – Sándorfalva: Csamangó Nikolett (8.a) 3. hely. Felkészítı
tanára Bertáné Takács Erika.
Kistérségi versmondó verseny 5-6.

osztályosoknak – Szatymaz:
Molnár Anita (6.a) 4. hely. Felkészítı tanára Bálóné Karasz Erika.
Fontos Nap – Üllés: Janivics Dániel
3. hely – felsı tagozatos versmondó kategóriában. Felkészítı tanára Nógrádi Erika.
Könyvtárhasználati vetélkedıkön is
szívesen vettek részt tanulóink, melyekre
Szántóné Somogyi Katalin könyvtáros
tanítónınk irányításával készültek fel.
Az iskolai szintő vetélkedést évfolyamonként értékeltük, így 1. helyezést szerzett az 5.a, 6.a, 7.b és 8.a csapata.
Mátyás király könyvtára városi vetélkedı – Szeged: a 8.a csapata 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Apró István,
Böjtös András, Csamangó Nikolett és
Masa Edina.
A Nyugat és kora megyei vetélkedı
– Szeged: a 6.a csapata 1. helyezett lett a
6.-osok között. A csapat tagjai:
Csamangó Vivien, Molnár Anita és
Papp Enikı.
A 8.-osok között a 8.a-sok csapata lett
a 2. Csapattagok: Apró István,
Csamangó Nikolett és Masa Edina.
***
Mátyás udvarában reneszánsz mőveltségi vetélkedı
Az országosan meghirdetett „Reneszánsz év 2008.” Rendezvénysorozathoz
kapcsolódva nagyszabású mőveltségi
vetélkedıt hirdettünk a felsı tagozatosok
számára. A vetélkedı témája Mátyás király és a reneszánsz kor volt. A verseny 2
fordulóból állt, és átfogta a kultúra minden területét. Rengeteg felkészülést és
kutatómunkát igényelt mind a gyerekek,
mind pedagógus kollégáim részérıl. Az
elsı fordulóban pályamunkát kellett készíteni, melynek feladatai a következık
voltak:
1. Csapatnév választása, és a csapatnevet kifejezı címer készítése bármilyen
anyag felhasználásával.
2. Illusztráció készítése egy Mátyás
királyról szóló monda alapján, 50x70 cmes méretben, szabadon választott technikával.
3. Fej-töri feladatlap kitöltése Mátyás
király életérıl.
4. A magyar és világirodalom nagyjainak felkutatása, egy magyar és egy külhoni híresség életrajzának megírása.
5. Titkos jelek címmel a keletrıl származó, de a reneszánsz korban nagyon
kedvelt virágnyelv felkutatása, a különbözı virágok szerelemre vonatkozó jelenté-

sének leírása.
6. Beatrix királyné kedvenc ételének,
a „nyúlpecsenye Pál szakács módra” receptjének leírása, tálalásának rajza.
7. Egy zenei keresztrejtvény pontos
kitöltése, a megfejtésül kapott személy
(Tinódi Lantos Sebestyén) életének és
munkásságának részletes leírása.
8. A pályamunkákat esztétikus, címerrel ellátott dossziéba téve kellett leadniuk a csapatoknak.
Az elsı fordulóban 23 csapat adta be
pályázatát. Nem gyıztünk gyönyörködni
a szebbnél szebb munkákban, csodálatos
rajzokban, címerekben. A versenykiíráskor bíztunk abban, hogy alapos kutatómunkát végeznek tanulóink, és reményeink beteljesültek, hiszen a különbözı feladatok megoldásában konkrét jeleit láttuk
annak, hogy a gyerekek használták az
internetet, az iskolai és városi könyvtárat
is.
A döntıbe a legszínvonalasabb munkát beadó 10 csapat került /5.c, 6.a, 6.c,
7.a, 7.b, 8.a és 8.d csapatai/, s volt olyan
osztály, amelybıl 2 vagy 3 csapat is döntıs lett. Újabb 10 témakört kaptak a versenyzık a felkészüléshez, melyre 18 napjuk volt.
A döntıt április 22-én délután rendeztük meg a feldíszített tornateremben. A
gyerekek többsége reneszánsz ruhába
öltözve jelent meg, hiszen a zsőri ezt is
pontozta. A gyerekek 4 órán keresztül
vetélkedtek, igyekeztünk változatos és
élvezhetı feladatokat összeállítani.
A döntıt egy közös énekléssel kezdtük, majd következtek a feladatok:
1. Projekt készítése Krónikás voltam
címmel, ennek bemutatására másfél perc
állt rendelkezésre minden csapatnak. Témája: a reneszánsz kor vagy Mátyás király életének egy szeletét bemutatni. Erre
a bemutatóra elıre kellett készülni.
2. Projektorral vetített képek közül a
reneszánsz korra jellemzıket kellett kiválasztani.
3. Puzzle összerakása a visegrádi
várról, s az ehhez kapcsolódó feladatlap
kitöltése.
4. Feladatlap kitöltése Mátyás király
könyvtáráról.
5. Album összeállítása 4 reneszánsz
kori festı 32 festményének kiválogatásával, a mővek címének jelölésével.
6. Az irodalom területérıl többféle
feladatlap megoldása, melyen versidézetek felismerése, rajzos feladatok, életrajzi
totó és egyéb feladatok is szerepeltek.
7. Zenefelismerések, s a zenei részletekhez kapcsolódó kérdésekre kellett válaszolni.
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— A humán munkaközösség versenyei, rendezvényei
8. Ki vagyok én? – pontgyőjtı játék 8
tudós és filozófus életébıl és munkásságából.
9. Felfedezık, utazók nevének elhelyezése világtérképen.
10. Életnagyságú méretben reneszánsz ruha készítése színes krepppapírból elıre kivágott papírformára.
11. Velencei karneváli maszk készíté-

se.
A döntıben már semmilyen segédeszközt nem lehetett használni, csak a fejekben lévı tudás számított. A gyerekek végig nagyon lelkesen dolgoztak, láthatóan
élvezték a munkát. A délután folyamán
mindenki nagyon elfáradt, még a felkért
zsőritagok is.
A zsőri tagjai voltak: Kakas Béla polgármester úr, Dobos János igazgató úr,
Nógrádi Erika igazgatóhelyettes, FarkasCsamangó Etelka kistérségi humán munkaközösség-vezetı, Tóthné Dékány Edit
tanítónı és Báló Szabina magyar- mővelıdésszervezı szakos fıiskolai hallgató.
Munkájukat ezúton is köszönjük!
Támogatóink segítségével a vetélkedı
szünetében szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel tudtuk kínálni a részvevıket, és nagyon színvonalas ajándékokkal tudtuk jutalmazni a gyerekeket.
Senki nem ment haza üres kézzel, minden
csapat értékes ajándékokat kapott.
Támogatóink:
−Sándorfalva Város Önkormányzata –
színházjegy minden versenyzınek
−Pallavicini Sándor Iskola – értékes
mővészeti albumok, a vetélkedıhöz szükséges eszközök

„Reál 2” munkaközösség áprilisi eredményei:
Hevesy György Kémia Verseny megyei
döntı (Szeged)
Paragi László 8.a 9. helyezés
Felkészítı tanár: Tóthné Kiss Magdolna

Ebédbefizetés rendje:
•

május 19. (hétfő) 900 - 1730

•

május 20. (kedd) 800 - 1530

Pótnap:
•

május 26. (hétfő) 800 - 1400

Amennyiben a szülő elmulasztja az
ebéd befizetését, az étkezési adagok
megrendelése nem lehetséges. Így
abban a hónapban a gyermek az iskolai étkeztetést nem veheti igénybe.
Betegség vagy váratlan távollét
esetén az ebéd lemondható személyesen, vagy telefonon (572-090) 730 – 900
óra között. Az étkezést a bejelentést
követő második naptól tudjuk lemondani. Amennyiben nem mondja le
időben a szülő, a már megrendelt ebédet ki kell fizetni.

Teleki Pál Földtan- Földrajz Verseny
megyei döntı (Szentes)
Papdi Rita 7.a
10. helyezés
Sziveri Zsófia 7.a középmezıny
Felkészítı tanár: Liebszter Ildikó
Herman Ottó Biológia Verseny megyei
döntı (Szeged)
Kakuszi Ádám 7.b 9. helyezés
Budai Barbara 7.a középmezıny
Berecz Gabriella 7.a középmezıny
Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny (Szıreg)
Biczók Renáta 5.b
6. helyezés
Gémes Noémi 5.a
8. helyezés
Farkas Imre 6.a
5. helyezés
Rácz Bence 6.a
9. helyezés
Dr. Beretzk Péter Komplex Környezetvédelmi és Természetismereti Verseny
(Dóc) - csapat 3. helyezés
Csillag Réka 8.b
Farkas Viktória 8.b
Gémes Nóra 8.b
Felkészítı tanáruk: dr. Fényesné Kalugyer Katalin
A szıregi Kossuth Lajos Iskola a Föld
napja alkalmából rajzpályázatot és vetélkedıt hirdetett a kistérségi iskolák
tanulóinak.

−Kothencz József – szendvicsek
−Stakisz kft. – gyümölcsök
−Vámos Zoltán, 100 éves cukrászda sütemények
−Fagyöngy gyógyszertár – egészségcsomagok
−Takarékszövetkezet - jegyzettömbök
−Mozaik Könyvkiadó – határidınaplók
−Alföld Tej – Mars és Milky italok
Eredmények:
1. Korona ékkövei – 7.a
2. Beatrix kísérete – 6.a
3. Corvus Rex – 7.a
4. Mátyás szakácsai – 6.a
5. Beatrix udvarhölgyei – 6.a
6. Fekete holló 6.c
7. Corvus – 7.b
8. Udvari bolondok – 8.d
9. Fekete holló – 8.a
10. Kinizsi Pál – 5.c
Mindenkinek szívbıl gratulálunk,
hiszen már a döntıbe kerülni is dicsıség
volt.
Köszönöm támogatóink segítségét, a
zsőri és kollégáim lelkes munkáját.
Bálóné Karasz Erika
munkaközösség-vezetı
Eredmények: Rajzpályázat
Makra Zsófia 5.a 1. helyezés
Papdi Rita 7.a
2. helyezés
Papdi Csilla 6.a
3. helyezés
Árendás Tünde, Badényi Fanni,
Gyöngyösi Laura,
Márkus Ágnes 7.b 3. hely,
Emléklapot kapott:
Bárkányi Evelin 4.c, Kecskeméti Eszter
3.b, Molnár Eszter 2.c, Szabó Szabina
4.c, Szilágyi Nikolett 2.c
Felkészítı tanáraik: Balogh Orsolya, Török Zsuzsanna
A vetélkedın iskolánk csapata 1. helyezést ért el, a csapat tagjai:
Budai Barbara 7.a
Márkus Ágnes 7.b
Kakuszi Ádám 7.b
Gémes Bence 6.a
Fontos Sándor Rajzverseny (Üllés)
eredménye:
Gáspár Rebeka 6.b 2. helyezés
(meseillusztráció kategória)
Papdi Rita 7.a
2. helyezés
(képregény kategória)
Böjtös András 8.a 2. helyezés
(szerkesztés)
Liebszter Ildikó
munkaközösség-vezetı

Intézményi körkép
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STAMI Hírek —

2008. április 12-én a
STAMI néptáncos tanszakának növendékei és nevelı
tanáruk Csókási Csaba valamint Farkas Tibor citeratanár részt vettek a Budapesten a Papp László Sportarénában megrendezett XXVII. Országos
Táncház Találkozón és az ez alkalommal
ugyanott megrendezett szakmai konferencián.
A rendívül gazdag program minden
résztvevı számára korosztályonként is
magas színvonalú szórakoztató tanulást
biztosított. Ízelítıként néhány program
amin részt vettünk: aprók bálja, mesterség
bemutatók, kézmőves foglalkozások, néptánc mősorok, lemezbemutató koncertek,
hagyományırzı együttesek mősora, Ko-

Mihály Sándorné
Tagintézmény-vezetı

Nyári óvoda
Tisztelt Szülık!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az
óvoda 2008. június 16-tól nyári nyitva
tartás szerint, összevontan az I. sz. óvodában üzemel.
Az épületek nagytakarítása:
Június 16-20-ig
II. sz. óvoda
Augusztus 4-8-ig
IV.sz. óvoda
Augusztus 11-15-ig
I. sz. óvoda
Augusztus 18-19.
Kölcsey u. óvoda
Augusztus 25-tıI a gyermekek beszoktatása
az eredeti rend szerint történik.
Mihály Sándorné
tagintézmény-vezetı

Tanulmányi kirándulás
gyi és szellemi kultúrába is: népviseletek,
tárgyalkotó népmővészet, folklór, hangszerbemutató, népszokások. Végül este 19
órai kezdettel megnéztük Berecz András
népzenei lemezbemutató koncertjét.
Fáradtan, egy tartalmasan eltöltött nap
után este fél tizenegykor értünk haza.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, a bennünket kísérı szülık segítségét, továbbá
azt hogy az utazást Sándorfalva Város
Önkormányzata támogatta.
Csókási Csaba, Farkas Tibor

dály Zoltán népdalkutató kiállítása,
etno mozi. Kis csoportunk a gazdag
választékból elsısorban a táncház és
ahhoz kapcsolódó programokon vett
részt, majd kikapcsolódásként érdeklıdéssel próbáltuk ki a különbözı
hagyományos kézmőves foglalkozásokon készíthetı tárgyak többségének elkészítését. Az itt született tárgyakat a kis mesterek mind hazahozhatták magukkal. Betekintést nyerhettünk a néptáncot körül ölelı tár-

Óvodai hírmorzsák

FIGYELEM!
Közérdekű tájékoztatás!
Felhívjuk a Tisztelt Szülık figyelmét, hogy aki szociális okok miatt úgy
gondolja, hogy a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, forduljon a Polgármesteri Hivatal szociális csoportjához.
Amennyiben a kedvezményre jogosult, a határozatokat a IV. sz. óvodába,
(Kis krt. 1.) kérjük 2008. augusztus 15ig eljuttatni, hogy tanévkezdettıl igénybe vehesse az étkezési támogatást.
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MÁJUSI ESEMÉNYEK az óvodában
Május 8.
Május 30.
Május 31.
Május 6.
Május 7.
Május 8.
Május 13.
Május 15.
Május 14.
Május 16.
Május 22.
Május 26.
Május 30.
Május 31.
Május 8.
Május 14.
Május 20.
Május 20.
Május 27.
Május 27.
Május 28.
Május 30.

I. sz. óvoda
Kirándulás Ópusztaszerre
Katica, Maci Nyuszi csoport
Gyermeknap IV. sz. óvodában
Katica, Maci Nyuszi csoport
Óvodai évzáró
Katica, Maci Nyuszi csoport
II. sz. óvoda és Kölcsey u.
Anyák napja
Pillangó csoport
Játékdzsungel
Pillangó, Mókus csoport
Anyák napja
Mókus csoport
Tercsi bohóc
Pillangó, Mókus, Csiga csoport
Látogatás a piacra
Csiga, csoport
Állatsimogatás
Mókus csoport
Kirándulás a Szemerédi-tanyára lovaskocsival
Csiga csoport
Bábszínház
Pillangó, Mókus, Csiga csoport
Látogatás az iskolába
Pillangó csoport
Gyermeknap IV. sz. óvodában
Pillangó, Mókus, Csiga csoport
Évzáró
Pillangó, Mókus csoport
IV. sz. óvoda
Kiskutyák és mosómedvék simogatása
Süni csoport
Nyílt nap
Napocska csoport
Kirándulás a Majoros-tanyára
Méhecske, Napocska csoport
Kirándulás a Szemerédi-tanyára
Süni csoport
Kirándulás családhoz, földieperszedés
Napocska csoport
Lovaskocsis kirándulás, kecskesimogatás Süni csoport
Kézmőves nap
Méhecske, Süni, Napocska csoport
Gyermeknap
Méhecske, Süni, Napocska csoport

A 2008/2009-es tanévre 88 gyermek iratkozott be az óvodába.
Mihály Sándorné
Tagintézmény-vezetı
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XI. Tóth János kispályás labdarugó emléktorna
A május 1-én megrendezett és e hasábokon beharangozott gyermek labdarugó
torna nagy sikert aratott, rengeteg érdeklıdı tisztelte meg rendezvényünket.
A torna végeredménye:
Elsı helyezett:
Kistelek
Második helyezett:
Arad
Harmadik helyezett:
Szarvas
A torna díjazottai:
A legjobb játékos: Tabalka / Arad
A legjobb kapus: Szatmári Róbert /
Kistelek
A legtechnikásabb játékos: Lengyel
Máté (Hmvhely), Gólkirály: Valencsik
Dániel (Szarvas), Legjobb Sándorfalvi
játékos : Kiss Renátó.
A Díjakat Urbán Flórián és Zoran
Kuntics adták át.

A Sándorfalvi öregfiúk – Média
válogatott mérközést 5:4 –re városunk volt focistái nyerték.
A pörkölt fızı verseny végeredménye: 1./ Vass Géza és Társai
2./ György Tamás / S-Food
3./ Makra Mihály
A szervezık köszönetüket fejezik
ki az anyagi és tárgyi támogatásért:
A Dél-alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet Támogató Alapítványnak, Gonda Lászlónak, Kertész
Zsoltnak, Tóthné Gál Márta és családjának, Magony Péternek, a
Sándorfalva Sport Klubnak.
Köszönjük a fızıverseny résztvevıinek, hogy
biztosították a rendezvény
pörköltszükségletét, Kátai
Jánosnak, Takács Jánosnak, Makra Mihálynak,
Vass Géza és társainak,
György Tamásnak, Huszka
Zoltánnak és a szülıi munkaközösségnek.
Köszönjük Pataki Zsuzsanna és a Városüzemeltetı Kht és valamennyi

közremőködı segítségét.
A szervezık
Fotók: Tímár Zoltán
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A sándorfalvi Általános Iskola 2002.
május 6-án vette fel településünk alapítójának, ırgróf Pallavicini Sándornak a
nevét. (1853-ban ezen a napon született
az ırgróf.) Azóta minden évben megrendezzük a Pallavicini Napok ünnepségsorozatot. 2008-ban sem volt ez másként.
Május 6-án, kedden az alsó tagozatosok óráit látogathatták a szülık, nagyszülık, május 7-én a felsı tagozatos osztályok várták az érdeklıdıket.
Május 8-án került sor a névadó emlékünnepségre, immár 7. alkalommal. 17
órakor kezdıdött a mősor, amelyre sokan
elfogadták az iskola meghívását. Megtisztelte rendezvényünket gróf Pallavicini
Alfonz, ırgróf Pallavicini Sándor dédunokája, a Pallavicini család feje. Elkísérte ıt
édesanyja, Pallavicini Károly özvegye,
Avogara grófnı.
A vendégek között Sándorfalva képviselıi, intézményeinek vezetıi, a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási
Intézménye fıigazgatója és tagintézményvezetıi, valamint sándorfalvi lakosok
foglaltak helyet.
A Himnusz elhangzása után Dobos
János, iskolánk igazgatója nyitotta meg az
ünnepséget, majd dr. Sümegi Sándor,
Sándorfalva Város alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében méltatta a névválasztás jelentıségét, a nyakkendı, a sál és a zászló,
mint összetartozásunk jelképeinek fontosságát.
Ezek után dr. Zombori István, a Móra
Ferenc Múzeum igazgatója osztotta meg
néhány gondolatát a Pallavicini családról
a hallgatósággal. Kiemelte, hogy többször
találkozott Károly gróffal, aki 1945 után
kénytelen volt elhagyni ısei földjét, de
külföldön is büszke volt magyarságára, és
a rendszerváltás után többször látogatott
Magyarországra és Sándorfalvára is. A
történész továbbra is kutatja a család történetét,
újabb és újabb fejezetekkel
bıvítve krónikájukat.
Az idei emlékünnepségre a Pallavicini Sándor
Iskola zászlót készíttetett,
amelyet a Pallavicini család címere díszít, és a tanulóknak szánt mottó: „Fény
vagy te is, lobogj hát!”
A zászlót Kondé Lajos
püspöki helynök úr szentelte fel, majd Dobos János
igazgató úr adta át a diákok
képviselıinek. Avogara
grófnı a Pallavicini család
emlékszalagját kötötte fel a
lobogóra „Semper pro
Hungaria” (Mindig Magyarországért) felirattal.

Krónika

Névforduló
Pallavicini Alfonz rövid beszédében a
hagyományok tiszteletére, ápolására hívta
fel a figyelmet, mert szerinte csak akkor
válhatunk naggyá, ha tiszteljük elıdeinket. İk ezer évre tudják visszavezetni
családfájukat, s mindig próbálták ıseik
szellemében építeni a jövıt. Azt is elmondta, hogy minden évben örömmel
tesznek eleget a meghívásnak, szeretnek
ide „hazajönni”. A diákok figyelmét felhívta a nyelvtanulás fontosságára. Közvetlen szavait angolról Szabó Zoltán fordította magyarra.
A zászló szentelése és átvétele után
Fıdi Dorina 8. b osztályos tanuló Kosztolányi Dezsı A zászló címő versét szavalta
el.
2008-ban már negyedik alkalommal
került sor a gróf Pallavicini Károly-díj
átadására. A díjazott egy kéthetes angliai
nyelvtábort kap, amelynek költségeit a
Pallavicini család téríti. A tavalyi díjazott,
Busa Andrea néhány mondattal, és egy
csokor virággal köszönte meg a családnak, hogy lehetıvé tették a kiutazást.
A 2008-as év gróf Pallavicini Károly
ösztöndíjasát, Gémes Nóra 8.b osztályos
tanulót Katos Attila, a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
elnöke szólította a színpadra. Nóra tıle
vehette át az emlékplakettet, Pallavicini
Alfonztól pedig az ösztöndíjat.
Gémes Nóra kitőnı tanulmányi eredményével, aktív közösségi munkájával
érdemelte ki a díjat. Rendszeresen részt
vett és eredményesen szerepelt helyesírási, matematikai, rajz és angol versenyeken. A Beretzk Péter biológia és környezetvédelem témakörben megrendezett
megyei versenyen 7. osztályban I., 8. osztályban III. helyezést ért el. Emellett kivá-
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ló sportoló, kosárlabda és kézilabda tornákon öregbítette iskolánk hírnevét.
A díj átadása után egyik díszvendégünk, Vitéz Lovag Várkonyi Gyula nemzetes úr, sándorfalvi születéső festımővész lépett a színpadra - aki minden évben eljön a rendezvényünkre-, és egy festményt ajándékozott iskolánknak, melyet
az igazgató úr vett át.
Tanulóink mősorral készültek, melyben felelevenítették az 1879-es tiszai árvizet, korabeli fényképekkel és Mikszáth
Kálmán cikkeivel mutatták be a pusztítást, elıadták Móra Ferenc: Kincskeresı
kisködmönébıl A kis bice-bóca címő
fejezetet.
A gyermekelıadás harmadik része egy
zenei blokk volt, ebben modern zenei
részleteket énekeltek a Képzelt riportból.
Végül bölcsességeket, erkölcsi tanításokat hallhattunk a tanulásról, a tanárdiák kapcsolatról. Ezek közül egy Weöres
Sándor idézetet szeretnék kiemelni:
„Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik
nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik
ingadozva ágaznak a sokféle véges és
változó mérték között. Ne azt nézd, hogy
mijük nincsen, hanem hogy mijük van;
mert még a legnyomorultabbnak is van
olyan lelki kincse, mely belıled hiányzik.
Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud;
tanulj meg mindenkitıl tanulni.”
A mősort Lakatos Krisztina tanárnı és
Purgel Csaba tanár úr állította össze. A
mősorban szerepelt: Branovaczki Dániel
5.a, Végh Panna 5.a, Makra Zsófia 5.a,
Biczók Renáta 5.b, Török Nándor 5.b,
Ambrus Zoltán 5. c, Mészáros András 5.
c, Horváth Márk 5.c, Sziveri Zsófia 7.a,
Árendás Tünde 7.b, Bányász Marcell 7. b,
Hegyes Alex 7. b, Márkus Ágnes 7. b,
Csamangó Nikolett 8.a, Tóth Fruzsina
8.a, Fıdi Dorina 8. b, Tóth Dóra 8.b,
Koszta Gergely 8.b osztályos tanuló.
Az ünnepség végén a
vendégek és az osztályok
képviselıi koszorút helyeztek el a Pallavicini
Sándor emléktáblánál.
A mősort magyarul Tóth
Dóra, angolul Tápai Gergely konferálta. Mindketten 8. b osztályos tanulók. (Zárójelben jegyzem
meg, hogy Tóth Dóra
ebben az évben a Szép
magyar beszéd versenyen
a Kazinczy- emlékérem
arany fokozatát kapta
meg.)
Bertáné Takács Erika
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Palla-party
Másnap, pénteken egy órától népesült
be az iskola udvara. Most azonban az
iskolás gyerekekkel eljöttek a szülık is,
hogy együtt eltöltsünk egy kötetlen délutánt. Fél kettıkor iskolagyőlés keretében
jutalmakat és díjakat kaptak a papír-és
kupakgyőjtésben élenjáró osztályok. Az
alsó tagozatosok akadályversennyel kezd-

tek, a felsısök foci- és zsinórlabda bajnokságba nevezhettek be. A zsinórlabda a
röplabdához hasonlít, és a körmérkızések
után a vándorserleget egy évig a 6. a osztály birtokolhatja. Focizni baráti társasá-

gok neveztek be, játszott itt egy csapatban
iskolás, régi tanítvány és szülı - a tanárok
ellen.
Remek programok kínálatából lehetett
válogatni kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Volt két ugrálóvár: a magasabb,
csúszdás a felsısöknek és az igazi ugráló

az alsó tagozatosoknak. Precíz beosztással minden osztály sorra került, kedvükre
„kipattoghatták” magukat a
gyerekek.
Késıbb aszfaltrajzosok
díszítették ki a Petıfi iskola
udvar betonját, igazán szép
alkotások születtek. Az arcfestıknél egész délután sorban álltak, s a tanár nénik
szebbnél szebb mintákat varázsoltak az arcokra, karokra,
csuklókra, késıbb pedig már rajzos vénájú hetedikes lányok is besegítettek.
Bárki ellenıriztethette a vérnyomását
a védınık asztalánál, egészségre vonatkozó kérdıívet lehetett kitölteni, megkóstolhatta a vitaminos pezsgıtablettás üdítıt, cserébe matricát és prospektusokat
kapott.
Lóra pattanhatott minden bátor jelentkezı az Aradi utcai füves területen, ahol a
gyeplı a biztonság kedvéért Szemerédi
Feri kezében maradt. (Életemben elıször
én is felültem, s megállapítottam, hogy
közelrıl nagyon magas egy ló!)
Profi kerékpáros ügyességi pályán
próbálta ki sok gyerek tudását,
egyensúlyérzékét. Gördeszkások és
görkorcsolyások akrobatikus ugrásait és különféle produkcióit tapsoltuk meg, köszönhetıen korábbi
tanítványainknak.
A nap folyamán kutyás bemutató
szórakoztatta még a nézıket, valamint Perneki Mihály tanítványai
adtak ízelítıt a kick-box fogásaiból.
Mindeközben
az osztályok
házatáján finom étkek készültek: bográcsos, grilles, pizzás, palacsintás uzsonna várta a
kiéhezetteket.
A tornaterem
most átalakult disz-

kóvá, elıbb a kicsik, majd a nagyobbak
vették birtokba a táncparkettet.
Este nyolc óráig tartott ez a vidám
dzsembori, remekül éreztük magunkat.

Jót játszottak a gyerekek, nagyokat beszélgettek a felnıttek, lazán, kötetlenül
együtt szórakozott egy iskola közösségének összes tagja: gyerekek, szülık, tanárok.
Egy év múlva folytatjuk!
Kisné Király Mária

APRÓ:
Angol, olasz, spanyol, portugál fordítást, tolmácsolást,
korrepetálást vállalok.

Telefon: 70/598 88 31.
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Pallavicini Napok
Részlet Dr. Sümegi Sándor alpolgármester
úr ünnepi beszédéből:
„2002 májusában tartottuk az iskola
keresztelőjét, azóta a város alapítójának
nevét viseli az intézmény: Pallavicini Sán-

dor Általános Iskola. Nem volt véletlen a
névválasztás. Arról az emberről neveztük
el a tudás
házát, aki 127
éve az első
két tanterem
építéséhez is
jelentős
anyagi támogatást nyújtott.
Azóta
óriási változáson
ment
keresztül az
iskola.
Egy
dolog azonban nem változott, mindig folyamatos igény élt a falu
vezetőiben és a lakosságban a magas szintű oktatás megteremtésére. Ez a magyarázata annak is, hogy tavaly szeptember óta,
mint a szegedi kistérség tagintézménye
működünk. Ezzel a nagy vihart kavart döntéssel teremtettük meg a lehetőségét, egy
közel 500 millió
forintos, komplex intézményfelújításnak.
Hét éve elindult itt egy folyamat, amelyet úgy
hívnak
hagyományteremtés.
Jövőre ballagnak
azok a diákok,
akik
elsőként
kötötték nyakukba a címeres
nyakkendőt. Az

idén nyáron a negyedik kiválóságunk utazik Angliába a Pallavicini díj boldog tulajdonosaként. Már van indulónk és a mai naptól zászlónk is lesz.
Kedves gyerekek! Tudnotok kell, hogy
mindez, amit felsoroltam nagyon
fontos dolgok! Név nélkül, csak
egyek lennénk a tömegben, gyökerek nélkül elfújna bennünket a
legenyhébb szellő is, példaképek
nélkül céltalanná válna az életünk. Régen a zászló egyet jelentett a közösséggel. Amíg fenn
lobogott, nem ért véget a csata.
A zászlóvivő, ha kellett meghalt,
hogy a magasban tartsa a jelet.
Az iskola zászlója a szellem lobogását jelképezi. Mindig arra
figyelmeztessen benneteket,
hogy az élet küzdelem, a megszerzett
tudás hatalom! A közösség, aminek
éveken
keresztül
t a g j a i
vagytok,
soha
el
nem múló
emlék és
a felnőtt életetek alapja
lesz.
T i s z t e l t
Pallavicini
család! Engedjék meg, hogy
önökhöz külön szóljak! Sajnos nem volt
módom személyesen találkozni
Pallavicini Károly gróf Úrral. Az
iskola névválasztása, és a kastély
épületének tervezett rekonstrukciója kapcsán viszont, olvastam meleg hangú, bíztató leveleit. Őszintén
csodáltam
azért, mert a
politika kegyetlensége ellenére, ismeretlenül
is, bizalommal
fordult felénk.
Tenni
akart!
Megértette,
hogy számunkra valóban fontos a múlt tisztázása, az értékek méltó meg-

őrzése, és egy új szellemiség kialakítása.
Végakaratával, hogy városunkban tért örök
nyugalomra, és hogy a sírját díszíteni hivatott virágok árával iskolánkat támogatta,
mérhetetlen emberi tartásról és a tudásba
vetett megingathatatlan hitről tett tanúbizonyságot. Emlékét
igyekszünk méltóan
megőrizni.
Önöknek, akik itt
ülnek közöttünk,
köszönjük,
hogy
évről évre erősítik
bennünk a hitet,
hogy jó úton járunk, európai normák szerint próbáljuk a jövő nemzedéket szolgálni. Remélem,
jövőre ismét találkozunk, és úgy gondolnak
erre a néhány órára, mint akik hazatértek
őseik földjére.
Isten hozta önöket idehaza!
Benvenuti nella Vostra patria!”
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Tudósítás a „Sándor falvi Majálisról”
Sándorfalván idén is megadtuk a
módját május 1-jének. A hosszú hétvége
elsı napjának reggelén jólesı érzés volt
végigsétálni a tavaszi városon. A kerteket
díszítı „lila ákácok”, az „anyák napjára”
készülı lila és fehér orgonák, a szerencsé-

seknél a hortenziák meghozták a majális
hangulatát. A sokfajta élményt vegyítı
május elsejékbıl az egymáshoz kapcsolódó programok igyekeztek a mindenki
számára kedves elemeket átvenni. Ezért
indult a nap a Sándorfalván korábban
hagyományos zenés ébresztéssel. Az érintett utcák lakóinak kedves élménye lehe-

tett az ilyen ébresztés. A futball szerelmeseinek a XI. Tóth János Emléktorna kínált
programot egész délelıttre. A megmérettetésekre sokan jöttek nézıként is.
A déli megpihenést követıen vehették kezdetüket a Széchenyi udvari rendezvények. A felállított májusfát a Városi

Énekkar üdvözölte dalaival. A kisgyermekek birtokba vehették az Udvarban kialakított új játszóteret is, ami egy két-üléses
hintából, egy óvodásoknak való várból és
csúszdából és egy köteles-mászókából áll.
Kakas Béla polgármester ünnepi beszédében
azon
Fotó: Tímár Zoltán ö r ö m é n e k
adott hangot, hogy a
Széchenyi
Udvar
átadásával
tavaly elindított folyamat újabb
lánc-szeme
lehet a játszótér.
A
f e lvon u lá s
iránt érdeklıdök nagy száma is azt jelzi,
hogy a megvalósított elképzelések találkoznak a fiatalok igényeivel.
A megnyitóval, énekkari elıadással
párhuzamosan már folyt a résztvevık
regisztrálása. A „guruló felvonuláson”
bárki részt vehetett, jármőre tekintet nélkül, így a görkorcsolyákon túl jöttek szép
számmal biciklisek és gördeszkások is, összesen 170en. Mindannyiunknak nagy
öröm, hogy olyan eseményt
sikerült megvalósítani, ami
utat talál a gyerekekhez.
Pontban négy órakor indulhatott a kis tömeg a
nagy útra. Teljes
biztonságukról a
rendırök, az egészségügyi autó és az
önkéntes segítık
gondoskodtak. A
Kis krt-i játszótér mellett létesített pihenı pontnál a megfáradt
„utazók” üdítıkkel frissíthették
fel magukat. Minden résztvevı
becsületére válik, hogy teljesítette a majd 3 km-es próbatételt. A
„felvonulás” további aktív részesei voltak az
út menti érdeklıdık, akik biztatták azokat akik esetleg
erejük végéhez közeledtek. A visszaérkezı
regisztrált résztvevık
közt 50 db ajándékot
sorsolt ki Kakas Béla
polgármester. (Az ajándékok egy részét Gémes József képviselı és
Jónás László ajánlotta

fel, akiknek ezúton is
köszönjük gesztusukat.)
Az
út
fáradalmait kipihenve
az ügyességi görk o r i s
b e mu t a tót
figyelhettük meg. A nap zárása a zenekarok
fellépése volt. A Sun Of A Beach, majd a
Fiction Stop után a tapasztaltabb tagokkal
rendelkezı Directo-rock és Coco Bongo
együttesek a húrokon kívül már az idıjárási viszontagságokkal is kénytelenek
voltak megküzdeni. Összességében a rendezvényekre kilátogatók számára a
sándorfalvi május 1-je kellemes kezdetét
jelenthette a négynapos hétvégének.
Végül, de nem utolsó sorban itt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
a rendezvényekhez támogatásukkal, segítségükkel járultak hozzá, így Molnár Jánosnak és Schnepp Józsefnek a reggeli
ébresztıhöz nyújtott segítségét; a
sándorfalvi rendırırsnek, az EESZI munkatársainak és Dr. Sümegi Sándornak a
„guruló felvonulás” biztosítását, a Városi
Énekkar tagjainak a felkészülést és a mő-

sort, a koris ügyességi bemutatót tartóknak a hajmeresztı mutatványokat és a
sándorfalvi zenekaroknak a hangulatos
zenét. Valamint a Budai Sándor Kulturális Központ valamennyi munkatársának
az Udvar díszítésével, az elıkészületekhez, regisztrációhoz nyújtott segítségét,
továbbá a Városüzemeltetési Kht. munkatársainak a munkáját.
Dr. Tülkös Mariann
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Tájfutás volt Sándorfalván
Sándorfalva térségében rendezte meg
a Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztálya a Dél-alföldi
Regionális Diákolimpiát és a Maccabi
Kupa tájékozódási futóversenyt április
27-én.
Gyönyörő napsütéses napra ébredtünk
aznap. Nem kívánhattunk volna jobbat.
Hamarosan benépesült a Csikós Csárda környéke, itt volt a verseny központja
és maga a cél is. A régió minden részérıl
(Bács, Békés és Csongrád megye) érkeztek nevezık különbözı korosztályokban a
10 évestıl egészen a legidısebb korosztályig a 60 évesig mintegy százhatvanan.
A legapróbbakra is gondoltak a szervezık. Számukra szalagos pályát tőztek

Igen, 2008. március 29-e szombat az volt az İszikék Nyugdíjas
Egyesület 43 fı tagjának. Ezen a
napon látogattunk el Algyıre a Borbála
fürdıbe. A testvér településünk nyugdíjas
egyesületének rendezvényén voltunk,
amikor a fürdı igazgatója kivetítı vásznon mutatta be az akkor megnyílott 38Cos viző fürdıt, de csoportosan is meg
lehetett tekinteni. Ekkor elhatároztuk,
hogy bizony ezt a közeli csodát mi kipróbáljuk. Siska Antal egyesületünk elnöke
megrendelte a kisegítı járatot, és a telefonon történı egyeztetés alapján nagyon
kedvesen fogadtak a fürdı dolgozói.
Ahogy odaértünk, éppen akkor fejezıdött
be a babaúsztatás. Mi csak ámultunk, és
bámultunk ezen az európai szintő, és
szépséges, ízléses fürdın. Fıleg amikor
kipróbáltuk az élményfürdıt, volt, aki
ráfeküdt a pezsgı-bugyogóvízre, a többiek az oldalukat és a talpukat masszíroztatták a vízzel. A férfiak nagyon megkedvelték az oldal, és nyakveretıt is. Bizony a
masszírozó hölgy már nem is tudta fogadni a sok masszírozásra váró vendéget, de
kipróbáltuk a szaunát is. Az úszni vágyok

ki, ahol 33 gyermek próbálta ki ügyességét, gyorsaságát a nyereményekért,
sportszerekért és játékokért.
A nagyoknak rendívül
változatos, érdekes és különbözı nehézségő pályákat tőztek ki a közeli erdıben a szervezık. A tájfutás
egyszerre igényli a gyorsaságot és a jó tájékozódási
képességet, hiszen a térkép
és tájoló segítségével kell
megtalálni az erdıben elrejtet bójákat.
Az ünnepélyes eredményhirdetésen a
verseny fıvédnöke Sándorfalva polgármestere Kakas Béla
adta át a gyızteseknek
a díjakat. Korcsoportonként az elsı három
helyezett érmet és serleget kapott, de senki
sem távozott üres kézzel. A diákolimpia
minden résztvevıje
mősoros DVD-t kapott
emlékül.
Hangulatos, izgalmas
versenyt sikerült megrendezni a Csikós
Csárdánál, melyért
köszönettel tartozunk a
városnak, hogy befo-

gadta és méltó helyszínt adott a versenynek. A versenyzık pedig egy kellemes
nap emlékével tértek haza.
Paskuj Mátyás a verseny elnöke
www.maccabitajfutas.extra.hu/
eredmeny.html

fellépı közül igen rangos
díjat hoztunk el „különdíj”
az „Apáca show” táncunkkal. Nagy köszönettel tartozunk Dohány
Tamásné Zsuzsikának, aki tiszteletbeli
tagunk nagy lelkesedéssel, és szeretettel
tanít bennünket,valamint Tóth Tamásné
Klárikának, ı is tiszteletbeli tagunk. Dicséret jár a táncosoknak az odaadó és
szorgalmas gyakorlásért.
Így a „Kalamajka” táncegyüttes elviszi Sándorfalva hírét a város határain túlra
is.
Április 12-én, Zsombón, a borfesztiválon énekeltünk Gulyás Mária Magdolna
tanárnı igen hangulatos operett egyveleget állított össze a városi énekkar számára. Itt is igen jó hangulatot sikerült teremteni, hiszen táncolt a tánckar is.
Április 19-én Petıfi telepen
„Népdalos” találkozón vettünk részt.
Láthatjuk, hogy nyugdíjasaink nem
érnek rá unatkozni, hanem életet adnak az
éveknek, együttesen, szeretettel, közösen.
Sándorfalva, 2008.április 21.
Kovács Józsefné
Elnök helyettes

A felfrissülés napja
rótták a métereket az úszómedencébe. A
többiek kipróbálták az emeleten lévı tornaszereket (szobakerékpár, orbittrenk
stb.). Az ebédet a kényelmes asztaloknál,
és széken ülve lehetett elfogyasztani,
majd aki elpilledt az jót szundíthatott a
nyugágyakon. Mindenki vidám volt igazán jól érezte magát, hangos nevetés hallatszott egy-egy vicc mesélése után is.
Kedves ismerıssel is találkoztunk,
hiszen Kakas Béla polgármesterünk is
felfrissülni jött kislányával.
Hazafelé készülıdvén azon élcelıdtünk, hogy úgy megerısödtünk, feltöltıdtünk, hogy akár gyalog is hazajöhetnénk a
„Lénián” egy-egy dobozos sörrel a kezünkben, énekszóra.
Az energiánkra bizony nagy szükség
volt, hiszen egyesületünk, igen mozgalmas színes életet él. Április hónapban
minden szombaton mentünk egy-egy rendezvényre. Április 5-én a NYOSZ rendezésében tartandó Regionális „senior”
táncfesztiválra, Békéscsabára. Innen a 26
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Szatymazdakar - Amatőr rallye autóverseny
A vasárnap reggeli elsı izgatott készülıdések a Széchenyi utcában, már sejtették a piacra érkezıkkel, hogy valami
olyan készülıdik amivel a Sándorfalvi
Polgár még nem találkozott.
Kíváncsi tekintetek fordultak a diadalkapu színes háromszög zászlócskái
felé. Néhányan többször , oda-vissza vették útjukat, hátha többet is láthatnak az
utcán folyó eseményekbıl. Akik gyalog
vagy kerékpáron végigjárták az utcát,
egyre több és több színes, érdekes versenyautót láthattak . Szatmazdakar ez az
amirıl már elızetesen írtak az újságban, a
szórólapokon, és beszéltek is róla „ittott”!
Akkor itt vannak a mi fiaink is! Dicsekszenek a közeli ismerısök, miközben
mustrálják az ellenfelek járgányait.
Sándorfalva vonatkozásában a Polgármester Úr segítı tevékenysége mellett,

a város fiatal versenyzıi is lerakták védjegyüket. Gyızni akarássukkal felkeltették
más városok figyelmét a rendezvényre és
saját képességeikre.
A jó hangulatban itt eltöltött néhány
órában, az adminisztrációs dolgok mellet
a gépjármővek technikai átvizsgálását
végezték a verseny rendezıi , valamint a
fırendezı Farkas Gábor ismertette a szabályokat , amiket a
versenyzıknek be kell
tartaniuk a nap folyamán.
Aztán 9.30-kor a
Sándorfalvi Rendırırs
Körzeti Megbízottjainak biztosítása mellett,
egy látványos és talán
kellıképpen hangos,
közös felvonulás formájában a mezıny –
ami 20 versenyautó és
2 quad terepjármőbıl
állt – kivonult Szatymaz IV. kerületben

lévı pályához.
A 10 órakor kezdıdı edzések során a
versenyzık megismerkedhettek a
szatymazi barackosokat övezı homokos
utak nehézségeivel. A déli rajtot követıen, egyre növekvı nézıi látogatottság
mellett, 2 percenként egymást követıen
vetették bele magukat az erdı sőrőjébe a
versenyzıpárosok.
A két pálya közül a nézıcsalogató
1500 m hosszú körpálya lazává vált talaja
okozott plusz izgalmakat. Nemegyszer a
vontató traktorokra volt szükség az elakadt versenykocsik kihúzására, hogy mielıbb folytathassák
a küzdelmet. Ezúton is köszönet nekik.
A kb. 17 óráig tartó hatalmas „porfelhıgyártás” végén a
kissé megviselt autók és elcsigázott pilótáik az ún. zárt parkolóban várták az
eredményhirdetés
idejét. Addig legalább elfogyaszthatták, a helyszínen bográcsban
fıtt gulyást, amire
a rendezı V-8
AMSE hívta meg ıket .
Mire az élménybeszámolók a
végéhez közeledtek, megérkezett Kakas Béla Polgármester
Úr. Aki az idıközben kialakult végeredmény szerint a
díjátadási ceremóniát elvégezze, és néhány szóval értékelte
a rendezvényt.
Természetesen nem maradt el a pezsgılocsolás sem így az egész napos jó hangulat a búcsúzásig meg is maradt.
A verseny Sándorfalvi támogatói:
Sándorfalva Város Önkarmányzata
együttmőködésben Szatymaz Község
Önkormányzattal

Fehér Akác Étterem BT Sfalva
Baltazár Presszó, Táborosi Istvánné
Ambrus Tüzép
Kálmán Autósbolt
Kopasz István , Ács-Tetıfedı
OBI dekor
KÓSA mőhely
Trafik , Széchenyi utca.
Papdi Sándor
Köszönjük az együttmőködést Mindenkinek : V-8 Autó-Motor Sportegyesület,
www.v-8amse.hu

A helyezettek:
Széria kategória 1400ccm alatt:
I. Jochim Zsolt-Soós Brigitta ( Renault 5)
Hódmezıvásárhely
II. Gulyás János-Nyalesznyák Miklós
(Lada) Sándorfalva
Széria kategória 1400ccm felett:
I. Diószegi László-Nagy Gábor (Samara)
Hmvhely
A többiek kiestek
Épített kategória A1 1500ccm alatt:
I. Barta Zsolt-Barta Szabolcs (Opel
Corsa) Hmvhely
II. Jovány Gyula-Hortobágyi Tamás
(Opel Corsa) Hmvhely
III. Medvecz Gábor-Kele István (Lada)
Szeged
Épített kat. A2 1500ccm felett:
I. Majzik Dániel-Majzik Péter(Lada)
Sándorfalva
II. Várszegi Zoltán-Várszegi Ádám
(Lada) Algyı
III. Balázs András (Lada) Hmvhely
Épített kat. A3. 2000ccm tıl:
I. Takó János-Dobó Bettina (Lancia Delta ) Dóc
Quad:
I. Bodrogi Norbert Hmvhely
II. Gerlach Gábor Szatymaz

Krónika
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Takarítsuk le a padlást !
2008. április 5-én szombaton a piactéren a Sándorfalvi Városüzemeltetési
KHT fıszervezésében, a Sándorfalvi
Városszépítı és Környezetvédı Egyesülettel, a Sándorfalvi Öregvasak Veteránjármő Klubbal és az Elsı Magyar Vete-

rán Hadi- és Gépjármő Technikai Egyesülettel együttmőködve még a reméltnél
is nagyobb sikerrel rendeztük meg a Veterán és padlásbörzét.
Ahogy a Kisbíróban, a Veteránújságban és a Délmagyarországban, valamint szórólapokon többször is meghirdettük, régi kerékpárokat, motorkerékpárokat, illetve alkatrészeiket, egyéb jármőveket, régi könyveket, képeslapokat, órákat, antik tárgyakat és használati eszközöket, valamint a dédszülık-nagyszülık
korabeli falusi élet kellékeit lehetett árusítani.
Az országos kirakodóvásárokon
rendszeresen résztvevı vásárosok mellett
számos sándorfalvi, szegedi, Szeged környéki lakos is árusított, de szép számmal
jelentek meg kíváncsiskodó érdeklıdık,
sıt „kincsvadászok” is.

A Sándorfalvi Öregvasak Veteránjármő Klub tagjai – akik hasznos
tanácsaikkal a szervezésben is sokat
segítettek, - elhozták régi motorjaikat, az Elsı Magyar Veterán Hadiés Gépjármő Technikai Egyesület
vezetıje harci jármővel jött a piactérre, testvére teljes katonai felszerelésben járkált a nézelıdık között.
Kora délelıttre a borongós, hideg idı ellenére a kisteleki vásárra emlékeztetı igazi vásári hangulat alakult ki,
de ettıl több is volt benne: a mi vásárunk, itthon, ismerısök között, ahol elbeszélgethetünk, nyugodtan nézelıdhetünk,
kikapcsolódhatunk, kiléphetünk a mindennapi gondok forgatagából. Finom volt
a lángos, úgy tőnt sokaknak nem is akaródzott hazamenni.
A Kecskemétrıl, Békéscsabáról érkezett vásári árusok nagy elismeréssel
szóltak városunk és a piactér tisztaságáról, a kulturált wc-rıl. Jó hírünket biztosan elviszik más vásárokba, városokba is.
A Veterán és padlásbözét Sándorfalván minden páros hónap elsı szombatján rendezzük meg, tehát legközelebb
június 7-én, majd augusztus 2-án és október 4-én. Célunk a szervezéssel az, hogy
a kulturált környezetet kihasználva kicsit
gondolva a majdan kibontakozó
idegenforgalomra, Sándorfalvát
így is megmutassuk a világnak,
egyben a sándorfalvi lakosoknak lehetıséget adjunk arra,
hogy az általuk már nem használt, megunt, otthon csak kerülgetett tárgyakat próbálják olyan
szemmel nézni, - s ez mottónk
is egyben: ami az egyik embernek kidobni való értéktelen kacat, a másiknak a világ legnagyobb kincsét jelentheti...
Bizakodással tölt el ben-

nünket, hogy mindenki, akihez a szervezés során fordultunk örömmel, lelkesen
segített. Köszönjük. A Veterán és Padlásbörze további sikeres lebonyolításához
várjuk ötleteiket, segítı észrevételeiket.
Tehát takarítsuk le a padlást, nézzünk szét a ház végében, a garázs mélyén. A kidobásra szánt, vagy már régen
elfelejtett alkatrész, használati tárgy nem
foglalja otthon többet a helyet és egy kis
plusz pénzt is hozhat a konyhára. Az
árusítás bárkinek megengedett, a városvezetés jóvoltából még a következı alkalommal, azaz június 7-én is ingyenes.
Tímár Zoltán
Sándorfalvi Városüzemeltetési KHT
Bürgés Józsefné
Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület

Május 2-án is az egészségé
volt a főszerep
lönbözı vizsgálatokat, teszteket végeztek

Május 2-án egészségnappal majálisozhattunk a játszótéren. A Dél-alföldi Egészséges Életmódot és Sporttevékenységet
Támogató Alapítvány szervezésében kü-

a Fagyöngy Patika munkatársai, és még
finom egészséges ételeket is kóstolhattak
az érdeklıdık. Persze a gyerekek kihasználták a hely adta lehetıségeket is.
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Küldött közgyűlést tartottak a mozgáskorlátozottak
2008. 04.19-én rendben lezajlott az
éves közgyőlésünk, a részvétel 82%-os
volt. Tóth Margit elnökünk elmondta,
hogy a beszámolási idıszak tevékenységét az írásos beszámoló tartalmazza, amit
március 29-én átadtunk a csoportvezetıknek. Reméli, hogy azt mindenki alaposan
tanulmányozta és megismerte.
A szóbeli kiegészítésben kiemelte,
hogy nagy lépést tettünk a tavalyi évben
azzal, hogy átlag 20 fıvel beindítottuk a
személyi segítı szolgálatot. Ebben az
évben tervezzük a támogató szolgálat
beindítását is. Részletesen beszélt a gépkocsi szerzési támogatásról,
ez évtıl
nem lesz pótlista. Ezek szerint, ha visszaadják a mozgáskorlátozottak a 300e Ft-ot
érı utalványt, Csongrád megye számára

az elveszett, sıt a jövı évben elképzelhetı, hogy ennyivel kevesebb utalványt
kapunk.
Beszélt még arról,
hogy a MEOSZ tervei
közt szerepel az tekintettel a rengeteg
visszaélésre - hogy a
parkoló engedély kiadását a minisztériummal
közösen megszigorítsák.
Elképzelhetı, hogy csak
a fogyatékossági támogatásban részesülık
kapnak ilyen engedélyt.
Most készül az ezzel
kapcsolatos törvényjavaslat.
A hozzászólások között elhangzott, hogy jó lenne, ha a titkárokat minden évben továbbképeznénk, hogy mindenki pontosan ismerje az új rendeleteket,
a me g h a tá r o z ó ö s s z e g e ket (minimálbér, minimál nyugdíj stb.), külön a mozgáskorlátozottakat érintı új rendeleteket
stb. Így nagyon jól tudnák segíteni tagjaink ügyeit, kérelmeit,
ügyintézését.

Pünkösd
Pünkösd a keresztyénség egyik
legnagyobb ünnepe. Eredetileg zsidó hálaadási ünnep volt, amit a páska ünnepe
után hét hétre ünnepeltek. (a „pünkösd”
szó a görög „pentekoszté” szóból ered,
aminek jelentése: 50.) A bibliai beszámoló (Apostolok Cselekedeteirıl írt könyv,
2. rész) szerint, éppen ezen az örömteli
ünnepen történt, hogy a mennybe vitetett,
dicsıséges Úr Jézus Krisztus – ígéretéhez
hően - elküldte tanítványainak a Szentlélek Istent, hogy a továbbiakban Általa
legyen velük. Igy nyert új tartalmat pünkösd ünnepe.
A Bibliában a Szentlélek a
Szentháromság Isten harmadik személye.
Emberi szem számára láthatatlan, jelenléte azonban tapasztalható. Amikor Jeruzsálemben megérkezett Jézus tanítványaihoz,
erıs szélzúgás hallatszott, lángnyelvecskék jelentek meg, amik föléjük szálltak és
elkezdtek olyan nyelveken beszélni, amiket nem tanultak, továbbá egészen bizonyosak lettek afelıl, hogy Jézus velük
van! Ettıl felbátorodtak, kiálltak a nyilvánosság elé s hirdették, hogy azt a Jézust,

akit néhány hete honfitársaik a kínhalálba
küldtek, azt Isten feltámasztotta a halálból
– az ısi próféciák szerint! Ezzel Isten azt
bizonyította, hogy Jézus az emberiségnek
megígért Üdvözítı. Egyúttal hívták hallgatóságukat, hogy bánják meg a Jézussal
szemben tanúsított korábbi hitetlenségüket és higgyenek Benne! A Szentlélek
hatására, háromezer ember ıszinte bőnbánatot gyakorolt és lettek Jézus ellenségeibıl, Jézus követıivé. A Szentlélek belılük formálta meg azt a szeretetteljes emberi közösséget, amelyiknek középpontjában az Üdvözítı Jézus Krisztus áll: az
Egyházat.
A Szentlélek Isten ma is – láthatatlanul, de valóságosan - itt van világunkban s végzi munkáját a Biblia ill. a
biblikus igehirdetés szavai által. Ezek
által felragyogtatja elıttünk is a Biblia
középpontjában álló dicsıséges Megváltót, Jézus Krisztust, kiemelve İt a jelentéktelenségbıl. Meggyız irántunk való
feltétlen szeretetérıl, s arról, hogy İ személyes megváltónk! Munkálkodik, hogy
megbánjuk a Jézussal szemben tanúsított

Válaszadás után jóváhagytuk a beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a
mérleget, a 2008. évi költségvetést. Az

összes napirend elvégzése után dr. Kis
Lajos levezetı elnök berekesztette a küldött közgyőlést.
Rendezvényünket Sándorfalván a
Budai Sándor Kulturális Központban tartottuk, ahol kulturált körülmények
között tanácskozhattunk. Köszönet Pataki
Zsuzsanna Igazgató Asszonynak, az ott
dolgozóknak. Az ottani csoport titkárának
és segítıinek is köszönjük a közremőködést.
Forrás: www.mcsme.hu

hitetlenségünket
s higgyünk Benne, mint személyes
Megváltó
Urunkban és így
életközösségre
lépjünk Vele. A
továbbiakban
azon fáradozik,
hogy Jézus álljon
hitünk és életünk
középpontjában s a Szentírásból egyre
jobban megismerjük İt. A Szentlélek ad
erıt arra, hogy hétköznapi élet minden
területén, mindhalálig elkötelezetten vállaljuk tudjuk Megváltónkat: kövessük
akaratát és így igazi keresztyének legyünk. Végül a Szentlélek ma is azon
fárad, hogy akik valóban hisznek Jézusban, azok szeretetteljes közösséget alkossanak, melyben Megváltójuk áll a középpontban. Egyéni felelısségünk, hogy engedjünk a Szentlélek Isten munkálkodásának!
Ezekkel a bibliai gondolatokkal kívánok
áldott pünkösdi ünnepet minden kedves
Olvasónak!
Sípos Ete Zoltán
református lelkipásztor
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Édesanyám
ÉDESANYÁM,
DRÁGA KINCSEM,
EGYETLEN HŰ SEGÍTSÉGEM,
ARANYSZÍVŰ ANYA VOLTÁL,
NYÁRTÓL NYÁRIG ÁPOLGATTÁL,
ÁTKAROLTÁL, SIMOGATTÁL,
MINDEN PERCBEN RÁM GONDOLTÁL.

E verssel köszöntöttük az İSZIKÉK
NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN az
édesanyákat, nagymamákat, déd mamákat. Köszöntöttük ıszinte szeretettel, hisz
nekik köszönhetjük, hogy féltı gonddal
sok-sok éven keresztül felneveltek bennünket, vállalva minden nehézséget, küzdelmet, és természetesen a legdöntıbbet:

Adománygyűjtés
Tisztelt Sándorfalviak!
Szinte népi mozgalommá nıtt
országunkban az 1 és 2 forintosok
győjtése jótékonysági célokra. A
bankok is meglepıdtek a rengeteg
visszaváltott érmén.

ÉLETET ADTAK nekünk. Talán nem
véletlen, hogy e szép ünnep májusban
van, hisz a természet is ekkor kezdi el az
évenkénti teljes megújulást, újból kinyílnak a virágok, zöldellnek a fák, visszajönnek a madaraink. A születés , mely évezredek óta a megújulás, a családok kialakulásának állandó folyamata, ami értelmet ad a jövınek. Egy szál szegfővel fejeztük ki tiszteletünket, amibıl a 100 szál
is majdnem kevés volt, mert velünk
együtt ünnepelt a SZEGED SZENTMIHÁLYTELEK nyugdíjasainak is a küldöttsége. Ünnepi mősoruk nagyon nagy
sikert aratott. Volt benne lendületes tánc,
vidám kabaré,jelenet, humoros történet és
természetesen az elmaradhatatlan ének is.
Elismerésünket nagy-nagy taps fejezte ki
és köszönetünket akkor is, és most is szeretném kifejezni. Méltó módon tudtuk a
fellépésükkel köszönteni rendezvényünk
minden résztvevıjét.
Megemlékeztünk arról is, hogy a magyarság történetének jelentısuralkodója
550 évvel ezelıtt került a trónra: MÁTYÁS király. Korának kiemelkedıen
magas szintő uralkodója volt, mely Európa szerte elismerté tette. Erıs központi
hatalma biztos védelmet jelentett az ország lakosainak, törvényei az igazság
maradéktalan érvényesítésével a jog mindenki számára azonos értékő elbírálást,
rangtól függetlenül. kiemelkedıen pártolta a mővészeteket, több mint 2000 olyan
kódex készült uralkodása alatt, amelyekbıl a néhány megmaradt is csodálattal
tölti el a mai szemlélıt.
Örömmel tolmácsolhattam az Életet
az Éveknek Megyei Szervezet elnökének
elismerését és köszönetét a megyeházi
NİNAPI rendezvényen bemutatott táncokért, melyet egyesületünk táncosai adtak
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elı nagy sikerrel. Ezt egészítette ki a
zsombói egyesületi vezetı is, akiknél a
borfesztiválon aratott nagy siker és tetszés
volt teljesen egyértelmő. E siker másik
nagy kovácsa a Sándorfalvai Városi
Énekkar, mely a mősorával, hangulatos
percekkel örvendeztette meg a közönséget, pedig akkor még csak belekóstoltunk
az ott felsorakoztatott sokféle nemes nedőbe.
Ünnepségünk fontos eseménye volt a
bográcsban fızött finom gulyás, melynek
fı alkotói férfiak voltak: SZABADOS
MIHÁLY, POLYÁK JÁNOS, és POLYÁK PÉTER. Köszönet a munkájukért
és mindazoknak, akik ebben sütés, fızés,
elıkészítés formájában részt vettek. Azzal
fejezném be írásomat, amit ZSOMBÓ
polgármestere mondott ott létünkkor:
Köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük a
színvonalas mősort, jöjjenek máskor is!
Vezetıségünk köszöni mindenki részvételét és a jövıben is igyekszünk, hogy
tagságunk igazán jól érezze magát rendezvényeinken, hogy érezhesse mindenki,
hogy közösségünk egy olyan eggyé forrt,
társaság, mely szebbé tudja a mindennapok nehézségeit, a szeretet igaz segítségével.
Siska Antal Elnök
Fotók: Polyák Péter

Tapasztalataink szerint Önök
is kivették részüket a győjtésbıl.
Az alapítványunk számára küldött
adományok összege 32.600 Ft.
Hálásan köszönjük a gyerekek nevében, akikre majd költeni
fogjuk!
Tisztelettel:

Katos Attila
A Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány
a kuratórium elnöke

2008.május
Áprilisban vetett fő-, telepített növények
folyamatos és rendszeres öntözését ne hanyagoljuk el, mert legyökeresedésükhöz, megerısödésükhöz feltétlenül szükséges a megfelelı
vízutánpótlás.
A kikelt főmaggal együtt általában sok
gyom is életre kel a frissen telepített főfelületben, ezt rendszeresen, óvatosan (minél kevesebb fő kiszedésével) gyomláljuk ki. Ne hagyjuk a gyomokat megerısödni, mert elnyomják
a fiatal főszálakat, így azok nem tudnak
egyenletesen fejlıdni.
Tavasszal telepített gyepet elıször akkor
nyírjuk, ha eléri a 10cm-es magasságot. Csak
az elsı főnyírás után kezd el bokrosodni a fő.
Az elsı főnyírásnál a füvet kb. 5 cm-esre vágjuk le, hogy elegendı levéltömeg maradjon a
fő fejlıdéséhez. Késıbbi nyírásoknál rövidebbre is nyírhatjuk a gyepet, ha megfelelıen
gondozzuk a pázsitot. A rendszeres öntözésrıl
ne feledkezzünk meg!
A bokorrózsánál és a rózsafánál gyakran
kifejlıdı vadhajtásokat tıbıl távolítsuk el,
mihelyt láthatóvá válnak. Mivel a vadhajtások
alapi része általában a talajfelszín alatt van, a
földet óvatosan szedjük le a tövekrıl a metszéshez. A futórózsáról is rendszeresen vágjuk
le a vadhajtásokat.
A rózsa lisztharmatra igen veszélyes betegség, mihelyt az elsı tüneteket észleljük,
azonnal védekezzünk ellene. A legveszélye-

sebb idıszak a nyár eleje és a nyár vége - ısz
eleje, ha meleg és csapadékos az idı. A levélen fehér bevonat jelenik meg, a levelek hullámosodnak, esetenként kanalasodnak, majd
elszáradnak, és lehullnak.
A rózsa hajtáscsúcsain összesodródott
fiatal levelek a levélsodró molyok kártételére
utalnak. Az összesodródott levélben 1-1,5 cm
hosszú , zöldes hernyókat találunk. A legegyszerőbb védekezés, ha a hernyókat eltapossuk,
hogy ne okozhassanak nagy kárt. A rózsa hajtáscsúcsait folyamatosan ellenırizzük
A rózsa hajtásainak belsejét rágcsálják a
levéldarazsak lárvái, ezt jelzik az elszáradó
hajtások, hajtáscsúcsuk. A levéldarázslárvák
közül némelyik fentrıl lefelé, mások pedig
fordítva rágcsálják a rózsa friss hajtásainak
belsejét. A lárvák fehéres színőek kb. 1cm
hosszúak. Mihelyt észleljük, hogy a hajtások
száradni kezdenek, azonnal vágjuk le és égessük el ıket. Ilyenkor a hajtásokat egészen az
egészséges részig vágjuk vissza. A vegyszeres
védekezés csak felszívódó rovarölı szerekkel
lehetséges. Erıs fertızés esetén ezekkel permetezzünk. A rózsafáknál rendszeresen ellenırizzük, hogy elég stabilan állnak-e. Ilyenkor
ne csak a kötözéseket ellenırizzük, hanem azt

Gazdakör
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Május a kertben
is, hogy a karó elég stabilan áll-e a földben. A
rózsafát úgy kössük a karóhoz, hogy az esetlegesen elıforduló nagyobb szeleknek is ellenálljon, ne tudjon mozogni, nehogy a fácska
kérge megsérüljön. Annak érdekében, hogy a
rózsa az elsı virágzás után minél hamarabb
újra virágozzon, a virágokat ne vágjuk túl
hosszú szárral. Mindenekelıtt nem szabad az
egész hajtást levágni. Az új hajtásnak a még
gyengén fejlett szemekbıl kell kifejlıdnie.
Rendszeresen vágjuk le a futórózsáról is az
elnyílt virágokat. Csak a virágokat vágjuk le, a
hajtásokat semmi esetre sem szabad bántani.
Június végére a hajtások már olyan hosszúra
nınek, hogy rögzíteni kell ıket. Rendszeresen
ellenırizzük rózsáinkat, hogy a levéltetvek
elszaporodását még kellı idıben meg tudjuk
akadályozni. Hasznos, még a kertépítés során
a rózsatöveket olyan távol ültetni egymástól,
hogy közéjük levendulabokrokat tudjunk telepíteni, mert ezzel a megoldással a levéltetvek
nagy részét távol tudjuk tartani a rózsatövektıl.
A kúszónövények új hajtásait idınként
kötözzük fel, hogy a kívánt méretet ne lépjék
túl. A szagosbükköny akkor virágzik a legjobban, ha már elnyílt virágokat folyamatosan
eltávolítjuk. Mivel a szagosbükköny öntermékenyülı, rendszeresen magot hoz. A magvak
képzése azonban nagyon sok energiát igényel,
ami hátráltatja az új virágok kifejlıdését.
Mihelyt az orgona elvirágzott, a virágzatot
óvatosan törjük ki. Ügyeljünk arra, hogy az új
hajtásokat ne sértsük meg, hiszen ezek csúcsán
fejlıdnek a jövö évi virágrügyek. Jobb, ha
metszıollóval csípjük ki, nehogy behasadjon a
hajtás. A hajtások fejlıdését hátráltatja, ha a
virágzatot nem távolítjuk el, hiszen a magok
beéréséhez is tápanyagra van szükség.
A hangaféléket, mint Erica és a Calluna, a
virágzás után minden évben vissza kell vágni.
Ilyenkor a hosszúságuk egy-kétharmadára
vágjuk vissza ıket. Így szép, alul is tömött
bokrokat nevelnek, amelyek minden évben
gazdagon virágzanak.
Itt az idı a lombhullató sövények metszésének. Lehetıleg csak az új hajtásokat vágjuk
le, az idısebbeket kíméljük meg. A formára metszést egy kifeszített zsinór megkönnyíti.
Május vége a legalkalmasabb idıpont
az ezüstös pampafő telepítésére. Az egyik
legszebb szoliterként ültethetı díszfő,
viszont téli védelmet igényel. A pangó
vizet nem tőri. Jó vízelvezetéső helyet
válasszunk neki. Vannak gazdagabban és
gyengébben virágzó fajták. A selymes-szırös,
termıs virágú bugák a mutatósabbak. A vegetációs idıszakban a pampafőnek sok vízre és
jó talajra van szüksége. A kb. 2m hosszú bugák kitőnıen használhatóak a szárazkötészetben, de padlóvázába állítva is igen mutatósak.
Noha a bugák csak nyár végén fejlıdnek ki, a
pampafő leveleivel is gyönyörő színfolt a kertben. A növények teljes kifejlıdéséhez általában három év szükséges.
Tavaszi hagymás növényeink elvirágzása
nagyrészt megtörtént. Tulipán fejét vágjuk le
elvirágzás után, így a növény minden energiá-

ját a hagyma növekedésére fordítja.
Megüresedett ágyásokba egynyári virágokat palántázhatunk, vigyázva arra, hogy a
földben lévı hagymákat ne sértsük meg. Ilyenkor már telepíthetı a melegágyakban elınevelt
ıszirózsa, szarkaláb. A palánták edzettek legyenek! Csak így képesek az esetleges kései
fagyokat átvészelni. A biztonság kedvéért a
palántákat a várható fagyok elıtt takarhatjuk.
Ha már biztosan nem várhatóak fagyok, akkor
kipalántázhatjuk a rézvirág és a büdöske palántáit is. İk a legkisebb fagytól is elpusztulnak.
A virágágyak talajának takarásával sok
munkát megtakarítunk. Ha lehetıségünk van
arra, hogy az egynyári virágok és más növények között a talajt takarjuk valamilyen szerves anyaggal (pl. kéregkomposzt, fenyıkéreg),
akkor nem kell kapálnunk. A takarás alatt a
talaj sokáig nedves marad, így kevesebbet is
kell öntöznünk. A növekedésre is jó hatással
van a takarás.
Ha a bazsarózsa bimbói megállnak a növekedésben, fejlıdésben, annak legtöbbször
szürkepenész-fertızés az oka. A betegség
kórokozója a bimbók burokleveleit károsítja
annyira, hogy a virágok nem tudnak kibomlani. A fertızés továbbterjedésének megakadályozásaként az összes fertızött bimbót le kell
szedni és elégetni. A szürkepenész legtöbbször
párás, meleg idıben lép fel.
A sárgaviolát, a csupros harangvirágot,
győszővirágot és a mályvarózsát május folyamán el kell vetnünk ahhoz, hogy jövıre virágozzon. Ehhez nem feltétlenül szükséges melegágy, szélvédett, napos ágyásba is vethetjük.
A magot olyan ritkára vessük, hogy a fiatal
növények megfelelıen fejlıdhessenek. Csak
akkor számíthatunk egyenletes kelésre, ha az
ágyás földjét folyamatosan nedvesen tartjuk.
Ha a csírázás ideje alatt kiszárad a talaj, az
egész vetés tönkremehet.
A balkonládákban lévı árvácskákat a hónap utolsó harmadában cseréljük ki nyáron
nyíló virágokra.
Napos helyekre mindenekelıtt muskátli és
petúnia ültethetı. A két növény a tápanyagban
gazdag, nem túl
laza komposzttal
dúsított földet kedveli. A petúnia nem
viseli el a huzatot,
mert a szél a leveleket és a virágokat is
megcibálja.
A rendszeres tápanyag utánpótlásról ne feledkezzünk el a késıbbiekben! A fukszia és begónia a legalkalmasabb balkonládás növények a félárnyékosárnyékos helyekre. Mindkettıbıl van felfelé
törı növekedéső és csüngı fajta. Olyan helyeken is mutatósan hatnak, ahol más virágos
növényeket már nem nevelhetünk. A muskátlihoz hasonlóan ık is a humuszban gazdag talajt
kedvelik.
A balkonládába minden növénynek biztosítsunk elegendı helyet a megfelelı fejlıdéshez.
Összeállította: Kopasz Magdolna
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Hogyan vitatkozzunk jól a házastársunkkal?
- konfliktuskezelés a párkapcsolatban

Kettesben lenni jó! Romantikus vacsorák, hosszú séták a virágzó cseresznyefák
illatában, éjszakába nyúló beszélgetések,
gyengéd érintések… Ez rajzolódik ki bennünk, amikor párkapcsolatra, házasságra
gondolunk – jó esetben. Vannak persze más
esetek is. Bedobott falatok a gyorsétteremben, mert otthon túl fagyos a levegı; menekülésszerő feszültségoldó séták, hogy végre
kitisztuljon a fejünk; beszélgetés helyett vádaskodó kiabálás, vagy néma csend; gyengéd
érintés helyett pedig mindketten a fal felé
fordulnak és jóéjszakát-puszi nélkül színlelik
az elalvást. Mit tehetünk a konfliktusok gyorsabb, könnyebb feloldásáért? A megoldás a
tudatos meghallgatásban rejlik. Íme néhány
lépés:
■ Azonosítsuk a feszültséget!
A jó meghallgatás elsı lépése belül,
önmagunkban zajlik. Próbáljuk meg tudatosan megfigyelni, hogy miként viselkedünk,
amikor feszültek vagyunk. A feszültségre
mindenki másként reagál. Van, aki magába
fojtja; munkába temetkezik, hogy elterelje a
figyelmét; teret enged fékezhetetlen evési
kényszerének, vagy mély hallgatásba burkolózik. Partnere munkáját ezzel mérhetetlenül
megnehezíti, hiszen annak magától kell kitalálnia, hogy mi is lehet a probléma. Emellett
pedig magának is árt, hiszen aki minden
feszültségét „lenyeli” annak elıbb vagy
utóbb megkeseredik a gyomra tıle. Gyomorfekélye vagy más bántalma lesz.
A feszültség érzékelésére akkor leszünk
igazán képesek, ha megtanuljuk tudatosan
átélni a feszültség hiányát. Ebben segíthetnek a különbözı relaxációs módszerek
(például a progresszív izomrelaxáció). Ha
már ismerjük a teljes testi-lelki ellazultság
érzését, akkor a feszültséget kontrasztként
éljük meg és egybıl felfigyelünk rá.
Az elsı lépés legfontosabb tanulsága,
hogy megtanuljuk a feszültség érzését azonosítani anélkül, hogy mindjárt megpróbálnánk
valamit tenni ellene. Annak kényszere nélkül, hogy azt rázúdítsuk partnerünkre, vagy
elzárkózzunk elıle. Egyszerően megállapítani, hogy ilyen érzés van bennünk.
■ Nézzük meg magunkat kívülrıl!
Amikor partnerünk szavai feszültté tesznek bennünket, annyira lekötnek minket a
saját érzelmeink, hogy a mondat második
fele már el sem jut a fülünkig. Ilyenkor arra
van szükségünk, hogy egy pillanatra eltávolodjunk a saját gondolatainktól és érzéseinktıl. Ezzel kellı érzelmi szabadságot nyerünk
ahhoz, hogy meghalljuk, amit partnerünk
mondani próbál. A „Mátrix” címő film rajongói pontosan tudják, mirıl beszélek. Ez az

a pillanat, amikor Keanu Reeves felugrik és
a döntı rúgás elıtt egy pillanatra megáll az
idı. Ezalatt a kamera minden oldalról megmutatja ıt, majd folytatódik a küzdelem.
Nekünk is egy pillanatra ki kell lépnünk önmagunkból és át kell sétálnunk az utca túloldalára, hogy onnan objektíven, érzelmi érintettség nélkül megnézhessük a köztünk és
partnerünk között zajló beszélgetést.
Partnerünkkel olykor akaratlanul, sıt
szándékosan is fájdalmat okozunk egymásnak szavainkkal. Ha megvan a kellı távolságunk, amelybıl szemléljük a szituációt, ellen
tudunk állni annak a kényszernek, hogy
azonnal visszavágjunk.
■ Meghallgatás értékelés nélkül
Az értékelés nélküli meghallgatás azt
jelenti, hogy ráhangolódunk partnerünk gondolatmenetére anélkül, hogy kijelentését
bármilyen irányban értékelnénk. Ha partnerünk kijelentése nyomán kényszert éreznénk
arra, hogy védekezzünk vagy visszavágjunk,
húzzuk be a kéziféket és ismételjük meg az
elhangzott kijelentést kérdés formájában.
Ezzel kettıs célt töltünk be. Egyfelıl partnerünknek azt az érzést adjuk, hogy fontos nekünk és figyelünk rá. Másfelıl szembesítjük
azzal, amit mondott és lehetıséget adunk
számára a helyesbítésre.
Erre két technika a legalkalmasabb, az
átírás és a benyomás leellenırzése. Az átírás
technikájánál partnerünk szavait tükrözzük
vissza saját megfogalmazásunkban. Ha például Zsuzsi azt mondja: „Már megint nem
takarítottad le az asztalt magad után”, akkor
Peti az átírás technikáját alkalmazva azt
mondhatja: „Nem tettem a helyükre a dolgokat reggeli után?” A benyomás leellenırzésével azokat a nem verbális jeleket tükrözzük
vissza, amelyek partnerünk kijelentését kísérték. Például: „A hangsúlyodból azt érzem,
dühös vagy rám, amiért reggel nem takarítottam le az asztalt magam után. Jól látom?”
Fontos, hogy a benyomás leellenırzése mindig kérdésként hangozzon el, mert egyébként
egyfajta értékelést, vagy ítéletet fejez ki:
„Dühös vagy!”
■ Hol a piros fonal?
A legtöbb esetben már az elsı három
lépés is segíthet egy konfliktus megoldásában, de olykor szükség lehet arra, hogy tovább menjünk és megkeressük a partnerünk
szavai mögött meghúzódó mélyebb összefüggéseket. A piros fonalat, amely az elmúlt
idık konfliktusai mögött meghúzódott. Bizonyos esetekben ez egészen a gyermekkorig is
visszanyúlhat. Ebben a lépésben nagy szerepe van a fantáziának és az asszociálásnak.
Miért csinál Zsuzsi ügyet abból, hogy
Peti letakarította-e az asztalt vagy sem? Némi gondolkodás után Petinek eszébe jutnak
azok a helyzetek, amelyeket Zsuzsi a gyermekkoráról mesélt, hogy az anyja soha sem
mutatta ki, hogy fontosnak, értékesnek tartja.
Nem dicsérte meg, ha valami finomat fızött,
vagy feltakarította lakást, sıt piszkos cipıvel

bement a frissen felmosott elıszobába, amivel azt a tudatot erısítette Zsuzsiban, hogy
értéktelen és nem becsülik meg a munkáját.
Hol a piros fonal? Hol vannak hasonló
elemek a szituációk között? Amiért Peti nem
takarította le az asztalt, Zsuzsi úgy érezte,
hiába tett rendet az ebédlıben és hiába mosta
le az asztalt. Az ı munkáját semmibe vették,
a személyét megalázták. Ha Peti felismerte
ezt az összefüggést, kellı érzékenységgel
térhet át a jó meghallgatás ötödik és egyben
utolsó lépésére.
■ Hídépítés
Ebben a lépésben elmondhatjuk partnerünknek mindazt, amit szeretnénk, méghozzá
az ı nyelvén. Itt már nem védekezı- vagy
támadóállásban vagyunk, itt két egyenrangú,
érzelmileg kötıdı, egymást szeretı, egymást
fontosnak tartó ember találkozik. Itt elmondhatjuk, hogy megértettük a másik érzéseit,
félelmeit, vágyait. Hogy belebújtunk a másik
cipıjébe és érezzük, hogy az hol nyom.
Peti most mindent átgondolva azt
mondhatja kedvesének: „Édesem, nem szeretném, hogy úgy érezd, nem értékelem a
munkádat. Csak azért nem pakoltam el reggel, mert késésben voltam és nem értem volna el a villamost.” Csak növelhetjük a hatást
azzal, ha szavainkat nem verbális gesztusok
is kísérik (például egy puszi, simogatás, vagy
ölelés).
Mihalec Gábor
www.kettenegyutt.hu

Házasulandó párok, figyelem!
Biztos, hogy semmit sem felejtettek el?
Megrendelték a meghívókat? Kiválasztották az
esküvıi menüt? Lefoglalták a repülıjegyet a
nászútra? És mi a helyzet a virágcsokorral, a
győrőkkel és a menyasszonyi tortával? Azok is
megvannak? Akkor már csak egy dologra kell
felkészülniük: A házasságra!
Ehhez két professzionális segítséget tudok felajánlani Önöknek:
1. A világszerte több mint 2 millió pár
által kipróbált és hitelesített PREPARE /
ENRICH tesztet és a hozzá kapcsolódó tanácsadást, amely segít felmérni kapcsolatuk erısségeit és növekedési területeit.
2. Egy 10 részes foglalkozást, amely
lehetıséget biztosít arra, hogy a házasság legfontosabb területeit átgondolják és megfogalmazzák saját elképzeléseiket és álláspontjukat.
Mivel a foglalkozások csoportdinamikára
épülnek, legfeljebb 15 pár vehet részt a programon. A leggyorsabb jelentkezık biztosan
bejutnak!
További részletek a
www.kettenegyutt.hu honlapon!
Jelentkezés, információ:
30/6643-045, valamint
gaborm@hotmail.com
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EMLÉKEK ÚTJÁN X. — Gazdálkodás
100 évvel ezelőtt...
Esküvő
„Májusban, májusban mindenki nagyon szerelmes…”
Elérkezett a május, szüleim esküvıre
kijelölt napja. Abban az évben május 15én volt a Pünkösd vasárnap.
A fekete színő menyasszonyi fiákert a
kertben nyíló virágokkal díszítették, fıleg
gyöngyvirággal. Ebbıl volt a menyasszonyi csokor is. A kert, amely a ház egyik
vége elıtt „virult”, ahogy a kedvenc nótájuk mondta - tele volt az akkor divatos
különbözı színő violákkal, a májusi bódító illatú, pünkösdi lilásrózsaszín szegfőkkel. A sarkantyúvirág mély tónusú sárga
színét ma is szemem elıtt látom, - de ezt a
virágot pl. évtizedek óta sehol sem.
Az ablakban a kövér piros virágú muskátli virított, s a kertben az orgonafák: a
lila és a fehér (ez volt édesanyám kedvence) dupla virággal illatoztak. A mályvák a
tápanyaggal jól ellátott homokon erıs
szárral, sok színben a kerítés teljes hoszszában álltak ırt a tanya virágokban gazdag kertjében. Méhecskék dongták körül
a fehér virágú, egyes virágágyásokat szegélyezı illatos mézikét.
Ebben az idıben az alábbi dalokat énekelték.
„Szeretnék május éjszakákon letépni minden orgonát…”
„Tele van a város akácfa virággal…”
„Gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog
a napsugár is…”
Minden esküvıre induló kocsi fiáker
volt, a lovak felvirágozva, felszalagozva,
az ostornyél felsı végén színes szalagok,

a kocsisok kalapján szintén. A lovakat
ünneplı szerszámokkal fogták be. A polgári esküvı elıtte való napon: szombaton
volt, az egyházi esküvı vasárnap délelıtt.
Ugyanabban a templomban esküdtek,
ahol a nagyszüleim.
A legelsı nem fiáker kocsin ültek a
zenészek, ık fújták az ilyenkor szokásos
hírt adó dalokat pl: „Lakodalom van a mi
utcánkban…”, a Rákóczi indulót stb. és
egyéb pattogó ritmusú, menetelésre is
kiválóan alkalmas nótákat.
Az utánuk következı kocsisor követési
sorrendjét a vıfély irányította. Csak meghatározott hagyományos elıírás szerint
kerülhettek egymás mögé a lovas fiákerek. Esküvı elıtt a menyasszony kocsija
volt a legutolsó, és amikor a szertartás
befejezıdött, akkor az ı kocsija állt legelıször a templom bejárata elé, s a vılegénnyel együtt szálltak be, velük szemben
a két kis fátyolt vivı gyerekkel.
Hagyomány szerint a menyasszony
kocsija esküvı után nem a násznéppel
indult haza, hanem elıször tett egy kitérı
kört, és csak azután indulhatott más irányból, mint amerrıl jött. Mivel a vılegény
városi volt, ezért nem a falusi szokásoknak megfelelıen: külön a menyasszony
házánál tartottak lakodalmat, hanem a
lányos háznál volt mindenki, a vılegény
rokonai, vendégeivel együtt.
Falun, tanyán, általában nem volt nagy
távolság a menyasszony és a vılegény
szüleinek tanyája között, ahonnan éjfél elıtt a vılegényes ház
násznagya, keresztszülei elkocsiztak a menyasszonyos ház
lakodalmába a vılegénnyel, szüleivel együtt, s ezután következett a menyasszonytánc.
Egy hét múlva, vasárnap délelıtt, az " újasszony poharára"
győltek össze a legközelebbi
rokonok egy rövid eszemiszomra a menyasszonyos háznál. Az összejövetel végén az
ifjú pár a poharait a földhöz vágta, jelképesen így kezdték az új
életet.
Ilyen volt egy májusi esküvı
1932-ben Sándorfalván.
K. Raffai Éva
Deák-Ébner Lajos: Esküvı
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Népi kalendárium
Május - Pünkösd hava
Az év ötödik hónapja, 31 napot számlál.
Neve szintén római eredető, Jupiter
Maiusról, a növekedés, a fejlıdés istenérıl
kapta. Jupitert, a római fıistent is az ég, a
fény isteneként tisztelték.
A természet újraéled, a vetések, a legelık,
a rétek kizöldülnek, a fák virágoznak a tavasz legnagyobb kiteljesedésének a hónapja.
De egyben a termésben kárt tevı kíméletlen
fagyok hónapja is.
Az addig egyenletesen emelkedı hımérséklet a hónap közepén hírtelen lesüllyed,
sokszor még a fagypont alá is. Ennek okára
ma már van tudományos magyarázat, erısen
megnövekszik a légnyomás Észak- Nyugat
Európában, közben Délkelet- Európában
légnyomáscsökkenés áll be. A két idıjárási
jelenség kiegyenlítıdési frontvonala erıs
északi szelet, majd a hírtelen beálló szélcsend okozta fagyot eredményezi. Ennek
középpontja a Kárpát-medence, illetve Magyarország.
A fagykár ellen a gazdák tüzet gyújtottak,
erre nyers ágakat, nedves szénát vetettek,
így a füstöléssel védték a szılı tıkéket, és a
gyümölcsfákat a jeges hidegtıl.
Bár a május hónapot a szerelem hónapjának tartják, jelentısebb szokások nem utalnak erre, egyedül a májusfa állítás.
A mezıgazdasági munkákhoz igazodva, a
legtöbb esküvı a májusi hónapban történt,
valamint a szılı szüretelése után.
Május 1.
- a lencse vetési ideje lehetıleg holdtöltekor,
- májusfa állítás.
A rómaiak Celesnek, a gabonaosztó istennek, az év elsı termésébıl e napon mutattak
be áldozatot, hogy eredményes legyen a
munkájuk.
Ezen a napon májusfát állítottak a legények a templom vagy a paplak elıtt, amihez
sudár, magas fát vágtak ki az erdıben.
Késıbbiekben alakult ki az a szokás,
hogy a legények ki - ki a saját szeretıjének
háza elıtt állított fel díszített fát reggelre.
A májusfát pünkösd vasárnapján döntötték ki, bontották el.
A május elsejéhez kötıdik a szerenád
adás szokásának elterjedése is.
Akinek az ablaka elıtt a legény megjelent a zenészekkel együtt, s a szebbnél szebb dalokat húzatta, a lánynak úgy illett
válaszolni, hogy gyertyát gyújtott s egy kis
ideig égve hagyta. Nem volt szabad az ablakot sem kinyitni, sem a függönyt elhúzva
mutatkozni. Az elfújt világosság után lehetett csak a függöny mögül kilesni: ki a szerenád adó?
Május 12 - 13 - 14. Pongrác - Szervác Bonifác. - fagyosszentek.
Május 25. Orbán napja
- hideg idı, esetleg fagy,
- az elsı tavaszi birkanyírás ideje.
K. Raffai Éva

Hírözön
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Külterületen lakók figyelem!
Egy kedves olvasónk kérte, hogy ne csak a Sándorfalva központjáig közlekedı járatokat jelentessük meg, hanem a Kıvágói
kiskertekben lakók számára, az elıttük elhaladókat is. Az alábbi
táblázatban próbáltuk ezt jelezni, és mivel a végállomásuk lehet,
Dóc, Baks, Tömörkény, Csongrád, Ópusztaszer, ezért az utolsó
sándorfalvi megálló — a Sándorfalva Vegyesboltnál lévı —
menetrendszerinti idıt adtuk meg tájékoztatásul.

MÁV tájékoztató
A MÁV Zrt. képviselıitıl azt az információt kaptuk, hogy elıreláthatólag Májustól Júliusig éjszakai vágányzár miatt az
óránként Szeged és Budapest között közlekedı vonatok
Szatymazon nem állnak meg!

Autóbusz menetrend
2007. december 99-tıl
Szegedrıl - Sándorfalvára Mezıgép felé
X 5.25 M 5.45 M 6.05 I 6.20
M 6.45 I 7.20
8.05
8.25
10.30
11.25
12.25 M13.05
M13.45 M14.05
14.25 M14.45
M15.45 Z16.05 T16.05 M16.25
17.25
18.25 M18.30
19.25
20.30
21.25
22.45

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

Szegedrıl - Szatymazon át - Sándorfalvára
M 5.10
6.20 M 7.15 Z 8.20
T14.45 O14.45
16.00 M17.20
21.40
22.45

X10.45
18.20

M14.20
19.40

Sándorfalva aut.vtaut.vt-től Szegedre Mezőgép felé
M 4.28
4.48 M 5.o8 X 5.53 Z 6.10
M 6.13 M 6.33 I 6.48 D 6.53 O 7.05
7.45 I 7.48
8.33
9.53
10.25
11.53
12.53 X13.53 M14.13 M14.20
14.53 M15.21 M15.53 I16.20
16.33
17.53
18.58
19.53 M20.33
21.00

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

Sándorfalváról - Szatymazon át - Szegedre
4.35 M 6.05
6.55
8.55
T15.55
17.10 M18.15 +20.15

M14.55
22.10

X12.55
X21.00

Szegedről – Dóc, Baks, Csanytelek, Tömörkény, Csongrádra
5.20
6.00
6.40
7.00
8.25
9.00
10.30(szept 1-tıl ápr 30-ig M) 11.30 M13.05
13.30 M13.35
13.40 Z14.05 M14.25
14.40
I15.05 T15.10 M15.35
15.40 M16.40
16.50
17.25
18.00 M18.25
20.30
22.45
Sándorfalva Vegyesbolttól (Dóc, Baks, Csongrádról stb. - Szegedre
M 4.36 tanszünetben (4.44 tanév ideje alatt)
M 4.39 Z 4.49 M 5.44 Z 5.54 M 6.14 M 6.49
O 6.51 T 6.47
6.49
7.31
8.04
10.11
12.34
12.54 M14.06 M15.07
15.34 I16.06
M16.49 Z17.47 M17.55
17.47
18.19
19.31
20.46

(A kiemelt járatok Sándorfalva központját érintik)
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
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FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS
dr. Nagymihályné
dr. NÉGYESI MÁRIA fogszakorvos
Rendel: Sándorfalva, Aradi u. 1. sz. alatt
Rendelési idő:
Hétfő:
14h-18h
Szerda:
15h-19h
Csütörtök:
14h-18h
Bejelentkezés személyesen, vagy telefonon: 8h-20h-ig
Telefon: 06-30/467-1479
Foghúzás: rendelési időben soron kívül, tömés, pótlás stb.
kezdése 1-2 napon belül.

Állatorvosi ügyelet - Hétvégén
Csengele - Pusztaszer - Kistelek -Ópusztaszer - Dóc - Balástya Szatymaz - Sándorfalva településeken
Máj. 17-18.
Máj. 24.-25.
Máj. 31-jún. 1.
Jún. 7-8.
Jún. 14-15.
Jún. 21-22.

Dr. Sipos Attila
Dr. Huszár Péter
Dr. Sikter András
Dr. Martinek Vilmos
Dr. Kunstár Pál
Dr. Sikter András

06/30/390-4624
06/30/487-4030
06/20/936-4208
06/30/945-1386
06/30/488-0267
06/20/936-4208

Családi események
Születések
Szakál Zoltánnak és Gonda Gizellának Márk Krisztofer
Szecskár Zsolt Istvánnak és Csóti Zsuzsannának Linda
Zerkula Jenınek és Horváth Bernadettnek Viktória
Szabó Sándornak és Németh Máriának Luca Mirabella
Bacsa Lajosnak és Jéga-Szabó Krisztinának Gergı Dávid
Körmendi Zsolt Rudolfnak és Baranyi Anna Szilviának Noel
Pompor László Csabának és Dávid Bebórának Marcell

Házasság
Makra Péter és Szabó Erika
Miklós György István és Deak Irina
Paragi Róbert és Babicz Krisztina
Majtinszky Péter Pál és Pozsgai Edit
Domonkos István Zoltán és Mitykó Erika Ágnes

házasságot kötött.

Zsikó Imre és Fıdi Terézia Julianna
Gavallér József László és Gera Zsuzsanna
25.
25 házassági évfordulóját ünnepelte.
Jó egészséget, hosszú, boldog életet kívánunk!

Elhalálozás
Gémes Sándor Zsolt (Kölcsey u. 34.)
Zsemberi Antal (Tisza u. 97.)
Csányi Sándorné (Tisza u. 97.)
Antal Péter (Csongrádi u. 79.)
Tari Ferenc (Rózsa u. 55.)
Varga József (Béke u. 45.)
Hegyi Gergelyné (Árpád u. 7.)
Udvari Károly (Munkácsy u. 31/a.)
Turi György (Sövényházi út 20.)
elhunytak. Nyugodjanak békében!

2008.május

Hírözön

25
25

SZEZSI OPTIKA
Tisztelt Sándorfalviak!

Minden csütörtökön Optikus 14.00-17.00 óráig az Egészségházban
SZEMVIZSGÁLAT: JÚNIUS 15-ÉN
Az Optika JÚLIUS 1-tıl AGUSZTUS 31-ig ZÁRVA tart.
AKCIÓK:
Fényre sötétedı lencsékre 30%,
keretre 20% engedményt adunk!
Szolgáltatás:
Távoli-olvasó szemüvegvény felírás,
szemfenék, zöld– és szürkehályog vizsgálat, javítások...
Bejelentkezés: 06-62/444-208,
06-30/636-2714
Várja Önöket Dr. Vincze Katalin szemész fıorvos ,
Szelezsán Dénes optikus mester
és Szelezsánné Korom Margó szemész asszisztens!

Hírözön
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SERES ÉS FIA
AUTÓSISKOLA

A Szegedi DSF
csoport ajánlata:
•
•
•
•

Adósságrendezı Hitel
Szabad Felhasználású Jelzáloghitelek
Személyi Kölcsönök
Hitelkártyák

Bertáné Edit

Sándorfalva, Orgona u. 41.
Szeged, Gyöngyvirág u. 16/B
Tel.: 06-30/963-2574
OKÉV: 06-0030-03
06-62/251-735
06-62/46-44-56

Telefon: 20/492-0487

E-mail: janos43@tvnetwork.hu

Igény esetén házhoz megyek, ügyintézés díjtalan.
www.budapestbank.hu

A moped akció ismét indul!

Térjünk a lényegre.

Gyermeknapi meglepetés egy jogsiért egy
elsıre mindenbıl sikeresen vizsgázó tanulónak

Ez a hirdetés nem minısül ajánlattételnek. A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat
alapján nyújtja. A jelen hirdetésben szereplı banki termékek feltételei vonatkozásában a
bank üzletszabályzata, általános szerzıdési feltételei, hirdetményei az irányadóak.

(30l üzemanyag utalványt vihet haza)

TV-JAVÍTÁS

1 tanfolyam alatt akár 2 jogosítványt is szerezhet!

SZEGED, SÁNDORFALVA, DÓC,
ÓPUSZTASZER, BALÁSTYA TERÜLETÉN,

Motorkerékpár és
„B” kategóriás személygépkocsi vezetéséhez

INGYENES KISZÁLLÁSSAL.

elméleti oktatás kezdıdik Sándorfalván is.

Tel.: 06-20-361-89-49
Hitel ügyintézés (takarékszövetkezeti keretben)
és részletfizetési lehetıség.
Korrekt tájékoztatás.
Tankönyvet biztosítunk!
Folyamatosan indítjuk tanfolyamainkat!
B+E, C, C+E kategóriákban is.
Iskolánk 10 éve - a jogsi sikerek érve!

Kertbarátok kertépítők figyelem!
Kertészetemben évelő télálló kerti növények kaphatók.
Széles választékkal, tanácsadással várom
a kedves kert- és növénybarátokat!

Érdeklődni a helyszínen: Sándorfalva, Hétvezér u. 27.,
27.
vagy a 20/924telefonszámon.
20/924-3613-as
3613

Gyermeknapon szertettel várunk benneteket!

Szeretne elmenni nyaralni,
nincs aki vigyázzon a házára, értékeire?

PATENT RUHASZERVÍZ
RUHAJAVÍTÓ ÉS RÖVIDÁRU ÜZLET KÍNÁLATA
− NŐI 2 részes fehérnemű szett több fazonban és méretben 950,- Ft
− Lycrás harisnyák
320,- Ft-tól
− Krepp harisnyák
160,- Ft-tól
− Lányka, mintás nylon harisnyák
550,- Ft-tól
− Gyerek póló (Thomas, Pókember)
1550,- Ft-tól
− Disney zoknik (Micimackó, hercegnő, Verdák) 450,- Ft-tól
− Baseball sapka pókember
1600,- Ft-tól
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk!
Sándorfalva, Ady E. u. 13. Centrum bevásárló udvar
Eperjesi Zoltánné

Erika bálás tavaszi ajánlata
Május hónapban mindenre -5% kedvezmény!
−
−

munkásnadrágok 2000,- Ft/db-tól
foci cipık
2000,- Ft/db-tól

Továbbá ingek, kosztümök, nagyméretű ruházat, pólók,
gyerek és bébi ruházat, táskák, cipők, övek, stb. kaphatók.

Minden kedden árutöltés!
Nyitva: Kedd- Péntek : 8:00-16:00
Szombat: 8:00-11:00
Vasárnap: 8:00-10:00

Ady Endre utca 13. Bevásárlóudvarban

A megoldást ajánlom:







egy óra alatt telepíthetı 32 zónás komplett riasztórendszer
huszonnégyórás folyamatos távfelügyeleti védelem
Sándorfalva belterületén öt percen belüli kivonulás
akár egy napos megbízást is vállalok
az élıerıs ırzés töredékéért
alkalmankénti vagy visszatérı járırözés
Telephelyek, üzemek, házak, nyaralók folyamatos
élıerıs ırzését mérsékelt árakkal vállaljuk.
Telefon: 06-30-9830-778
Jenei Csaba Vagyonvédelmi vállalkozó

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

Nem csak az új ékszer az
igazi, a felújított régi is
lehet örök érték, és tartós
örömforrás!

PENTAGRAM kft.
Földmérı Mérnöki iroda
Szeged, Attila u. 7.
Rövid határidıvel vállalunk:
− megosztás,
− telekhatár-rendezési,
− épület-feltüntetési,
− mővelésbıl kivonás és
− mővelési ág változási vázrajzok, valamint
− telekhatár kitőzéseket
Ügyfélfogadás: H-P: 8-10 óra
Tel./Fax, üzrögzítı: 62/317-343
(állandóan hívható)
Rádiótelefon:

30/554-43-46

Kisokos
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Szabadság tér 1.
Ügyfélfogadás: hétfı-kedd 8-12;
szerda 13-17; csütörtök 8-12 és 13-15.30;
péntek nincs
Telefon: 572-961
BUDAI SÁNDOR
KULTURÁLIS KOZPONT
Ady E. u. 7.
Nyitva: hétfı-péntek 9-18 óráig,
tel.: 251-291
KÖNYVTÁR
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
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—Dr. Takács Imola
Felszabadulás u. 15. sz.
R.: H-Cs-P: 9-12-ig, (13-16 dr. Takács Imola)
K-Sze: 13-16-ig (9-12 dr. Takács Imola)
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

OKMÁNYIRODA
Ady E. u. 1.
Ügyfélfogadás: hétfı, kedd: 8-12 óra,
szerda: 13-17 óra,
csütörtök 8-12 és 13-15.30
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.
Június 1-tıl
Dr. Molnár Mónika
Telefon: 251-222
Dr. Urbán Andrea
Telefon: 252-545
ÁLLATORVOSI RENDELÉS
Dr. Szigeti Gábor
Ady E. u. 26/A.

Rendelés: H-P.: 8-9 között
Tel.: 30/ 297-4435 egész nap
Akácia Gyógyszertár és Állatpatika
Dózsa Gy. u. 1/a — Tel.: 250-093
Nyitva tartás: H.-P.: 7.30-18.30
Szo.: 8.00-13.00
Fagyöngy Patika
Széchenyi u. 13. — Telefon:251-296
Nyitva: hétfı-péntek: 8-17 óráig
szombat: 8-12 óráig
MENTİK 104
Központi Orvosi Ügyelet
Felvilágosítás és segítségkérés:
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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,
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
Ambrus József—Sándorfalva
06 30/248-1627
06 30/389-6228
Sándorfalva - Szatymaz Beruházó
Víziközmő Társulat
Címe: Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
(a volt KTSZ épülete)
Telefon: 572-957
Ügyfélfogadás és pénztári befizetés:
H - K - Cs: 8-15 óráig
Sze: 8-17 óráig P: 8-12 óráig
Ebédidı: 12-13-ig

474-374
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

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!

Lapzárta:
május 28.
szerda
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

Minden oka megvan a jókedvre Kakas Béla polgármester úrnak, hiszen előzte a rendezvényt fenyegetı esıt, és a játszótér megnyitását
követıen 170 körüli gyerekkel és felnıttel görkorcsolyázta körbe a
várost. Színes beszámolónk a 15. oldalon

28
28
XII.évfolyam5.szám

Fotó: Tímár Zoltán

