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Sándorfalva új büszkesége

Bő egy évvel ezelőtt kettős érzelmekkel pakolták össze holmijukat
az Iskola utcai óvó nénik. Egyrészt nehéz szívvel, hiszen el kellett búcsúzniuk a jól megszokott,
családias óvodaépülettől és egy új
helyre kellett költözniük, másrészt
viszont azzal, hogy nemsokára egy
új, minden igényt kielégítő óvoda épület fogja várni a gyerekeket. Nagy kihívás volt ez minden
résztvevő számára: a gyerekek és
a szülők kénytelenek voltak lakóhelyüktől távolabbi intézménybe
járni, a befogadó kollégák pedig
nagyobb nyüzsgésben és zajban
voltak kénytelenek dolgozni.
De mégis! Minden a legnagyobb
rendben zajlott le, a gyerekek, a szülők és a munkatársak is rendkívül
rugalmasan kezelték a megváltozott
körülményeket. Ezúton szeretnénk
megköszönni a kedves szülőknek az
irántunk tanúsított hozzáállásukat,
megértésüket, és azt a humort, amivel kezelték a helyzetet! A kollegáknak pedig azt a befogadó készséget,
amivel a Kis körúti, a Rákóczi és a
Kölcsey utcai óvodában fogadtak
bennünket!
Az új tanévet már ebben a kibővült, minőségi színvonalú nevelési
környezetet megteremtő intézményben kezdhettük el, amely több mint

120 millió forintos összköltségből,
uniós támogatás segítségével a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
pályázat révén valósult meg.
Gyermek és felnőtt nagyon várta
már ezt a napot! A hivatalos megnyitó előtt csak az utcáról vethettek egy-egy kíváncsi pillantást az
épületre. Az Iskola utcai óvoda kapui 2014. augusztus 29-én nyíltak
meg a kedves szülők, gyerekek, a
meghívott vendégek és az érdeklődők előtt. A hivatalos megnyitó
ünnepség a Himnusz dallamaival
kezdődött el. A vendégeket Kiss
Éva tagintézmény-vezető köszöntötte. A beszéd után Kakas Béla

polgármester és Sebestyén András
alpolgármester büszkén említette
a városunkban elért eredményeket,
fejlesztéseket,
köztük szép új
óvodánkat. Tanács Zsuzsanna
főiga zgató a s�szony beszédében
méltatta az elért
eredményeket,
meg kösz önte a
szülők és a kollegák hozzáállását.
Elmondhatjuk,
hogy a tanévkez-

dés zökkenőmentesen beindult, a
gyerekek, a szülők és a személyzet
is jól érzi magát a megújult falak
között. Természetesen még sok a
tennivaló, de a már eddig is tapasztalt összefogással kezeljük a problémákat. Szeretnénk megköszönni
a SÖV Nonprofit Kft. vezetőjének,
Horváth Leventének, hogy problémáinkkal bármikor fordulhattunk
hozzá, a Sándorfalvi Kulturális Központ vezetőjének, Gajdosné Pataki
Zsuzsannának a felénk nyújtott segítséget, polgármester úrnak és Sándorfalva város önkormányzatának
áldozatos munkáját és segítségét!
Munkánkat továbbra is a megszokott színvonalon kívánjuk folytatni,
számítva a város, a kedves szülők és
a támogatók segítségére! Mindenkit
szeretettel vár a Pipacs Óvoda!
az óvoda dolgozói

MEGEMLÉKEZÉS a szaporhegyi keresztNÉL

Szép Szent István-napi ünnep
Az elmúlt évekhez hasonlóan
most is a szaporhegyi keresztnél tartottuk a megemlékezést
államalapító Szent István királyunkról. Algyő községiekkel közösen zarándokoltunk
ki a volt iskola helyéhez és a
visszaállított kereszthez, hogy
felidézzük a több mint ezer
évvel ezelőtti eseményeket.
folytatás a 8. oldalon
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Tájékoztató a 2014. évi
helyi önkormányzati
választással kapcsolatban
Tisztelt Választópolgárok!
A korábbi évek gyakorlata alapján a Kisbíró újság minden polgármester-jelöltnek és önkormányzati képviselő-jelöltnek felkínálta
a lehetőséget a helyhatósági választások előtti bemutatkozásra.
Alábbiakban az általuk küldött ismertetőt olvashatják. Sándorfalva településen a megválasztható önkormányzati képviselők
száma: 8 fő.

A választással összefüggő további információk:
www.sandorfalva.hu
Sándorfalva – Dóc Közös Helyi Választási Iroda hivatali helyiségének címe, telefonszáma, faxszáma és e-mail címe:
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. tel.: (62) 572 961,
fax.: (62) 572 976, e-mail: polghiv@sandorfalva.hu

polgármester-jelöltek:

Dudás Zoltán

Nevem Dudás Zoltán, jelenleg a
sándorfalvi JOBBIK szervezet elnöke, Csongrád megyei alelnöke vagyok. 1968-ban születtem Szegeden,
pedagógus édesanyám és vállalkozó
édesapám gyermekeként. Gimnázium
után jelentkeztem Győrbe autómérnöki szakra, ahol 1991-ben autógépész

mérnökként diplomáztam. A tanulmányaim befejezése után - édesapám
nyomdokaiba lépve - autójavító műhelyt nyitottam, ahol mai is dolgozom,
négy családfőnek megélhetést biztosítva. Munkám elismerésének érzem,
hogy szakmunkás szintvizsga elnökként részt veszek a jövő iparosainak
képzésében. 1991-ben megnősültem,
három gyermekem van, Zoltán, Krisztina és Hargita.
Gyakorlatilag azért kezdtem el "politizálni”, mert változtatni akarok a
jelenen, tenni akarok azokért a magyarokért, akik elveszítik nemzettudatukat, hazájukat, házukat vagy éppen munkahelyüket. Mert szerintem
a politika például az, ha az őstermelő
tudja, hogy a csütörtöki piacon biztosan el fogja adni a termékét, mert
van rá fizetőképes kereslet. Az elveim
egyike: a tanár ne Londonban moso-

gasson, hanem tudja itthon a lakásra
felvett uzsorakölcsönnek tekinthető
hitelét törleszteni, és nyugodt megélhetése mellett tisztességben tudja
felnevelni a gyermekeit. Kérdéseimre
a JOBBIK adta meg a választ, ezért
2007-ben beléptem. Az idei áprilisi
választáson 24,8%-ot elérve, közel
12000 választópolgár szavazatára
érdemesültem. Ki merem mondani,
hogy többet tettem az elmúlt időszakban, a körzetemben lakókért, mint a
többség által megválasztott Tisztelt
urak. Próbálom képviselni az embereket ügyes-bajos ügyeikben, megvédve
Őket önkormányzatokkal, intézményekkel, szolgáltatókkal, vagy akár
vadásztársaságokkal szemben. Az
M43-as autópálya Szegedet elkerülő
szakaszának ingyenessé tétele érdekében 28 héten át, szerdánként sokadmagammal zártam a különböző au-

tópálya feljáróit, gyakorlatilag sajnos
eredmény nélkül. Az építményadó
elleni népi kezdeményezésem tavaly
sikerrel zárult, hiszen a választópolgárok több mint 50%-nak aláírásával felvértezve, a képviselő testület
közel a felére mérsékelte az adót. A
sándorfalvi emberek megtisztelő bizalmának köszönhetően polgármester-jelölt lettem, és mivel a JOBBIK
Magyarország második legerősebb
pártja, ezért valószínűleg megkerülhetetlen erő lesz a megyeházán, így
a megyei közgyűlés tagjaként - volt
polgármesterünkkel együtt dolgozva
- a fejlesztési forrásokat erre a területre tudjuk koordinálni. Képviselő
jelöltként is indulok, mert egyetlen
cél lebeghet a szemem előtt:
SZERESSÜK VISSZA
SÁNDORFALVÁT!

Gajdosné Pataki Zsuzsanna
„Ne csak az eszedre, a szívedre is hallgass!
(Dr. Bod Árpád)
így létrejött infrastruktúrát felhasználva, értékeinket megőrizve
kell tovább lépnünk annak érdekében, hogy jól érezzük magunkat
városunkban.

Kedves Sándorfalviak!
Az elmúlt 8 év elindította Sándorfalvát a várossá válás útján.
Számos fejlesztés valósult meg, az

Az elmúlt hetekben nagyon sok
sándorfalvi tisztelt meg azzal, hogy
megkeresett, támogatásáról biztosított, és elmondták, hogy szerintük
mik azok a fontos dolgok, melyek
élhetőbbé, szebbé és jobbá teszik településünket.
Ezeket a véleményeket összegezve
adom közre programomat, melynek
lényegesebb elemei – a város biztonságos működtetése mellett – a következők:

• a település teljes közigazgatási
területén fejlesztések keretében
útépítés, járdaépítés, közvilágítás
fejlesztés, a vezetékes ivóvíz hálózat kiépítésének folytatása, új
tanyagondnoki busz beállításával
a helyi közlekedés megoldása
• közbiztonság és közlekedésbiztonság javítása
• multifunkcionális sportcentrum
kialakítása, tanmedence építése,
labdajátékok, a technikai és extrém sportok támogatása
• piaccsarnok építése, környezetében parkoló hely bővítése
• a Sándorfalvát (Homokpusztát)
Szegeddel összekötő kerékpárút
megépítése
• a természeti kincseinket kihasználva
natura központ kialakítása a Nádastó
Szabadidő Park fejlesztésével

www.sandorfalva.hu

• a költségvetés egyensúlyának biztosítása mellett felül kell vizsgálni
az építményadót a lakosság és főleg
a vállalkozások vonatkozásában
Ide születtem, itt éltem le addigi életem. Remélem, boldog nyugdíjas éveimet is városunkban tölthetem, melyet a
következő időszakban nyugodt, békés,
fejlett településsé kell változtatnunk.
Sándorfalvát nem csak magunknak, hanem a bennünket követő
generációknak építjük.
Szavazzanak rám és a programomat
támogató képviselőjelöltekre, akikben az idősek bölcsessége ötvöződik a
fiatalos lendülettel, szakértelemmel!
Bizalomért biztos jövőt!
Tisztelettel: Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, polgármesterjelölt

Sándorfalvi Kisbíró
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Mocsári Endre

TISZTA LAPPAL –
TISZTESSÉGGEL!

önkormányzatot tudjunk létrehozni.
A következő önkormányzati ciklus
kiemelt feladata lesz a 2014-2020-ig
megnyíló Uniós források, pályázati támogatások minél hatékonyabb lehívása
és felhasználása. Sándorfalva további
fejlődése érdekében el kell törölnünk
a lakosságot és a vállalkozásokat sújtó,
azok teherbíró képességét lassan meghaladó adóterheket.
Olyan önkormányzatra van szükség, amely munkahelyet teremt, a
sándorfalvi munkaerőt helyben alkalmazza, tovább folytatja és kiterjeszti
a közmunka-programot. Támogatja a
helyi kis- és középvállalkozásokat. Új
lendületet ad a településfejlesztésnek
az egészségügy, az idegenforgalom, az
oktatás és a sport, a kül- és belterületi

infrastruktúra fejlesztésében egyaránt.
Továbbra is számítok azon intézmények vezetőire és dolgozóira, civil
szervezetekre és lakosokra, akik munkájukkal már kivívták a közösség tiszteletét, hiszen Ők a település pillérei és
mozgató rugói.
Csak akkor tudunk fejlődni és lehetünk eredményesek, ha együtt tervezünk és dolgozunk. Én az együtt
gondolkodásban, az összefogásban, az
együtt cselekvésben hiszek. A sikerhez
egységes közösségre van szükség.
Otthonunk és Jövőnk Sándorfalva!
Ehhez kérem segítő támogatásukat,
október 12-én!
Tisztelettel:
Mocsári Endre, polgármesterjelölt
FIDESZ-KDNP

Élelmiszeripari Technikumot végeztem
el. A szegedi Pick gyárban dolgoztam,
1994 óta vagyok Sándorfalván vállalkozó. Ruházat-és cipőkereskedelemmel kezdtem, jelenleg a saját Centrum
Bevásárlóudvar papír-írószer boltját
üzemeltetem. Ezalatt elvégeztem boltvezetői tanfolyamot, és a pénzügyi-befektető és tanácsadó iskolát. 16 éve annak, hogy megnyitottam Sándorfalván
elsőként hivatalos húsfüstölőmet. 1994
óta vagyok a város Ipartestületének
tagja, melyben vezetőségi tag voltam,
majd elnökké választottak. 2013-ban
újból bizalmat kaptam erre a tisztségre
a sándorfalvi vállalkozóktól. A polgármesteri ambícióimat az a cél vezérelte,
hogy a lakosságot és a helyi vállalkozásokat szolgáljam.

Céljaim között szerepel:
• A városunk lakosságának mindennapi életének megkönnyítése azáltal,
hogy az ingatlanadó megszüntetését
szorgalmazom,
• A vállalkozások megsegítésére a
célom az, hogy a jelenlegi magas
iparűzési és vállalkozási ingatlanadót csökkentsem, ezáltal a munkahelyteremtő cégeknek lehetőséget
biztosítsak,
• A város beruházásaiban a helyi vállalkozásokat és cégeket törvényes
kereten belül előnyökhöz juttatni,
• Az eddigi gyakorlattól eltérően bevezetném negyedévente a nyílt lakossági fórumot, melyen a város polgáraival meg tudjuk vitatni és orvosolni
az adott problémákat,

• Gyermeknevelési illetve oktatási intézményeket támogató alapítványok
széleskörű, felelősségteljes támogatása,
• Az orvosi ügyelet megszüntetésének
felülvizsgálatát fogom indítványozni.

8 éves eü. szakigazgatási tapasztalatra tettem szert a szegedi orvoskaron.
2002-2006. között helyi képviselő
testületi tag voltam. 2004-ben falusi
vendéglátó OKJ-s vizsgát tettem. Uniós pályázatíró végzettséget szereztem
2006-ban. 9 évig felnőtt képzésben
vettem részt, ahol a turizmusfejlesztés
egy szegmensét, a falusi vendéglátásszállásadás jogi és gazdasági aspektusait oktattam. Szállásadóknak írtam
pályázatokat, miközben magam is szállásadó voltam. Jelenleg könyveléssel,
oktatással foglalkozom. Télen részt vettem a helyi közfoglalkoztatottak alapkompetencia képzésében oktatóként.
Szakoktatóként jártam az országot és
határon átnyúló képzési projektekben
is részt vettem. Megtapasztaltam, hogy
a különböző kistelepülések vezetői miként foglalkoznak a munkanélküliség
problémájával. Elmondhatom, vannak
kisvárosok, ahol a vezetők a lakosok

életminőségének javítását, az emberek
összetartását, egymás támogatását tartják szem előtt - éppen ezért fejlődnek,
gyarapodnak folyamatosan. Az ott élő
emberek biztosítva látják jövőjüket.
20 éve élek Sándorfalván, imádok
itt. Sokan megkerestek, kértek arra,
induljak újra a mostani választáson.
Szüleim halála óta egyedül élek (mégsem érzem magányosnak magam).
Birtokában vagyok minden olyan képességnek, gyakorlatnak és kapcsolati
tőkének, amellyel egy városvezetőnek
manapság rendelkeznie kell. Minden
energiámat a helyi Lakosok életminőségének javítására és a vállalkozások
gyarapodására fordítanám.
Számomra első az EMBER, és a Lakosság jóléte!
Ki kell szélesíteni a helyi demokráciát:
folyamatos párbeszédet kell kiépíteni a
Lakosok és az önkormányzat, valamint
a vállalkozások és az önkormányzat kö-

zött. További elvárás az önkormányzattól a gondoskodás, és a szociális
érzékenység. Racionalizálni kell az
önkormányzat által a Lakosokra, vállalkozókra kirótt adónemeket, és azok
mértékét – legyen vége a népnyúzó adópolitikának! Véget kell vetni a felesleges,
funkció nélküli látványberuházások további pályázásának, építésének.
Sándorfalvának csak egyetlen kijelölt
útja van, amely a várost fejlődési pályára állíthatná: a turizmusfejlesztés és a
munkahelyteremtés. Polgármesterként
ezek alapjait szeretném lerakni, amelyekre ráépítkezvén pezsgő-zsizsegő
és híres kisváros legyen a mi településünkből! (Programom kifejtését megismerhetik nemsokára az Önök postaládájába bedobott szóróanyagomból.)

Tisztelt Sándorfalvi
Választópolgárok!
Köszönetemet szeretném kifejezni
mindazoknak, akik a polgármesteri
jelölésemet támogatták. Megerősített
elhatározásomban a sok segítség, a biztatás, de legfőképp a bizalom, amely
felém irányult.
Fontosnak tartom, hogy ami sikeres
volt folytassuk. Büszkén kell vállalni az
elért eredményeket, ugyanakkor meg
kell mutatni a változás képességét is,
azt, hogy mit akarunk a jövőben másként tenni.
Az állam átvállalta Sándorfalva teljes,
közel 1,6 milliárd Ft-os adósságát, így
lehetőségünk van arra, hogy takarékos gazdálkodás mellett, vállalkozói
szemlélettel rendelkező, nyereséges

Molnár Szabolcs

Tisztelt Választópolgárok!
Molnár Szabolcs vagyok, 1989 óta
sándorfalvi lakos. Fodor József Szakközépiskolában érettségiztem, majd az

A sándorfalvi polgároknak nem teszek
felelőtlen, megtévesztő ígéreteket megválasztásom érdekében!
Megválasztásom esetén mint független
polgármester a városhoz kötődő vállalkozásokat és beruházásokat szigorúbb
ellenőrzés alá vonom és említett fórumokon keresztül a lakosságot tájékoztatom.
Az Önök nekem adott bizalma jelenti
városunk fejlődésének kulcsát.
Tisztelettel: Molnár Szabolcs

Tarkó Éva

Tisztelt Sándorfalviak!
Tarkó Éva – független polgármesterjelölt vagyok. 1966-ban születtem Szegeden. Műszaki mérnökként elvégeztem
a Szegedi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar közgazdász szakát. 13 éves
hivatali-hatósági gyakorlatot szereztem
környezetvédelmi felügyelőként, majd

www.sandorfalva.hu

Előre is köszönöm bizalmukat
Tarkó Éva
mérnök-közgazdász
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képviselő-jelöltek:
Ambrus László – FIDESZ-KDNP
Ambrus László vagyok, 56
éves, nős. Születésem óta
Sándorfalván élek, 1990 óta
a családi vállalkozásunkban
dolgozom. Idén újra lehetőségem van a Fidesz színeiben
indulni. Célom, hogy olyan
településen éljünk, ahol a
döntéseket a helyi lakosok
érdekeit képviselve hozzuk meg. Elsődleges feladatunk az
építmény- és ingatlanadó újratárgyalása. Minden korosztály
számára kiemelt fontosságúnak tartom a strand- és gyógyfürdő felépítését, amely egyaránt biztosít munkahelyteremést a helyi lakosoknak, egészségmegőrzést és sportolási
lehetőséget. Fontos a külterületen az infrastrukturális hálózat
fejlesztése (közutak, közvilágítás, ivóvíz ellátás). Köszönöm a
bizalmukat! Tisztelettel: Ambrus László

Berta László – független jelölt
48 éves, sándorfalvi gyökerekkel rendelkező jelölt vagyok. Eszter és Donát nevű
gyermekeimmel és feleségemmel Eszterrel élek. Jelenleg a Molnár Autóház Kft.
a Renault és Dacia Csongrád
megyei hivatalos márkakereskedésében új gépjármű
értékesítőjeként dolgozom. Előtte a Szatymazi Finn-Magyar
Tsz-ben dolgoztam erdészként. A Sándorfalvi Vadásztársaságnak 28 éve rendes tagja és három éve választott elnöke
vagyok. Célom a sándorfalvi lakosság életminőségének,
komfort érzetének javítása és az összetartozás érzésének
erősítése. Elgondolásom szerint távol kell tartani az önkormányzati és képviselői munkát a politikai sárdobálástól,
rágalmazásoktól és egyéb intrikáktól.
Tisztelettel: Berta László

Dr. Bodor Sándor – független jelölt
53 éves, nős, született sándorfalvi lakos vagyok. Két felnőtt
gyermekem és egy unokám
van. Kezdetben gépésztechnikusként dolgoztam, majd
a Vám- és Pénzügyőrségnél
találtam meg hivatásomat.
Itt hosszabb ideig a bűnüldözésben, később közigazgatási
jogi szakterületen dolgoztam. Vámnyomozó tiszti, majd jogi
diplomát szereztem. 2011-ben nyugállományba vonultam.
Hivatásos tisztként politikai tevékenységet nem végezhettem, erre csak most nyílik lehetőségem. Független jelöltként
támogatom Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármesterjelölt
programját, tisztességgel és szakértelemmel kívánom segíteni annak megvalósulását.
Tisztelettel: Dr. Bodor Sándor független képviselőjelölt

Csiszárné Makra Erzsébet Zsuzsanna
– független jelölt
Tisztelt Választópolgárok!
Csiszárné Makra Erzsébet
Zsuzsanna vagyok, 1961-ben
születtem Szegeden. A Szegedi Tudományegyetemen dolgozom titkárnőként. Férjem,
Csiszár István esztergályos
műhelyt üzemeltet a nagy-

szüleimtől örököl tanyán, Homokpusztán. Szüleim is itt születtek. Mind a sajtóban, mind a 2014. februári 13-i nyilvános
képviselő-testületi ülésen szót emeltem az önkormányzat
által bevezetett igazságtalanul magas ingatlanadó ellen, jelenleg az Alapvetőjogok Biztosának Hivatala vizsgálja beadványom. Úgy gondolom, mindenki érdeke, hogy egy átlátható
gazdálkodást folytató, a külterületen élőkkel is foglakozó,
ígéreteit betartó városvezetés legyen Sándorfalva élén.

Darázs Sándor – független jelölt

Gonda László Géza
Tisztelt Sándorfalviak!
Gonda László (1964) vagyok, 50 éves, nős, kétgyermekes családapa, tősgyökeres sándorfalvi lakos.
Gépjármű technikusként
több mint 22 éve vezetője
vagyok egy szegedi műszaki vizsgaállomásnak.
2006-2010 között képviselőként, 2010-2014 között a
MOESZ bizottság külsős tagjaként segítettem településünk vezetésének munkáját. Mondhatom majdnem
teljes rálátásom van az elmúlt 8 évre. Fontosnak tartom
független (politika és gazdasági érdek nélküli) képviselőként városunk fejlődését, lakosság terheinek csökkentését, úthálózatunk,sport és a szociális ellátás javítását...
stb! Ha ez Önöknek felkeltette érdeklődésüket Október
12-én tiszteljenek meg bizalmukkal! Előre is köszönöm!

Becsületesen szolgálni Sándorfalvát

Ifj. Gonda László
Farkas Árpád – független jelölt
„Nem tudom hányadik önéletírásomat nyújtom itt.
Mindig igyekeztem, hogy az
egyik ne hasonlítson a másikra, de ez meddő törekvés.
Az emberi élet pályája éppúgy meg van szabva
mint a folyó medrében a vízcsepp lefutása.”
Életem négy legfontosabb dátuma: 1959-1978-1980-2014 október. 1959-ben születtem, 1978-ban házasodtam, 1980-ban
született a fiam, 2014 októbere, /nem az amire gondolnak/ a
választás hónapjában születik az unokám. 700 karakter fogságában sok világmegváltó gondolatra ne számítsanak tőlem.
Pataki Zsuzsi és a vele együtt induló képviselőjelölt társaim
programjával egyetértek. Magamról és elképzeléseimről a
közös kiadványunkból tudhatnak meg bővebben.
Tisztelettel: Farkas Árpád

Ifj. Gonda László vagyok,
26 éves, nőtlen. Általános
iskolámat itt helyben, míg
középfokú tanulmányaimat Szegeden végeztem.
Jelenleg az építőiparban
tevékenykedem, szakirányú végzetségemnek
megfelelően. Független
jelöltként indulok, döntéseimeben ne befolyásoljon senki és semmi. Fiatal létemre jól ismerem településünk gondjait, melyet szeretném a képviselői
munkámmal enyhíteni. Rengeteg tenni való volna, a
munkahely teremtésben, sportot ismét magas szintre
emelni, utak állapotán javitani, turizmust fejleszteni,
időseknek-fiataloknak sok programot szervezni, élhető kisvárost teremteni. Ezeken fogok dolgozni, ha rám
teszik a voksukat és megválasztanak.

Gulyás Zsolt
Fodor Magdolna
44 éves sándorfalvi lakos vagyok. Párom Savanya Ferenc
vízmű gépész. Két felnőtt
gyermekünk, és egy 10 éves
kisfiunk van. Munkaügyi előadóként dolgozom egy szegedi mezőgazdasági cégnél.
Közgazdasági főiskolai diplomával rendelkezem.Nagy
érdeklődéssel figyeltem eddig is Sándorfalva képviselőtestületének ténykedését. Amennyiben a választók bizalmukkal
megtisztelnek, a legjobb tudásom szerint tevékenyen is részt
veszek a településünkön folyó munkában. Felelőtlennek tűnő
ígéreteket nem teszek a lehetőségek konkrét ismerete nélkül. Amit vállalok, hogy politikai elkötelezettség nélkül a köz
érdekeit mindenekelőtt szem előtt tartva kívánom ellátni a
rám bízott feladatot!
Tisztelettel: Fodor Magdolna

Gulyás Zsolt vagyok, szakközépiskolát végeztem,
majd vendéglátó üzletvezetői szakképesítésem
megszerzése után megnyitottam a Gulyás Mulatót, amit jelenleg szüleim
üzemeltnek. Családommal együtt gazdálkodunk,
ami 2002 óta biztosítja a megélhetést számunkra.
Terveim címszavakban: a földes utak karbantartása,
közvilágítás, ivóvíz kivezetése külterületekre, helybeli lakosok számára árkedvezmény, helyben végzett
egészségügyi szűrés, a régi strand helyén, fedett fürdő, bevásárlóközpont. Kulturális és sportlétesítményeinket hatásosabban üzemeltetni, dísznövényeket
biztosítani gondozás fejében, olyan lehetőségeket
kell teremteni, ami ösztönző, egy helyi cég, vállalkozás működtetésére.

A helyi önkormányzati képviselők és polgárm

2014. október 12., vasárnap. A szavazás 6.00 órától 1
www.sandorfalva.hu
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Sándorfalvi Kisbíró
Gyömbér István – független jelölt
Nyíregyházán születtem
1970 -ben. Nős vagyok
három gyermek édesapja. 2010-ben költöztünk
Sándorfalvára a Hunyadi utcába. Tanulmányaimat Szegeden végeztem.
1989-ben Közgazdasági és
Kereskedelmi Szakközépiskolában érettségiztem. Évekig egy multinacionális cég
vezető kereskedelmi munkatársa voltam. Jelenleg egy
csomagolástechnikával foglalkozó nagykereskedelmi
vállalkozás ügyvezetője vagyok. Sándorfalvával való
kapcsolatom mélyről gyökerező, mert nagyapám és
édesapám is Sándorfalvi születésű. Gyermekkori éveim
nagy részét a településen töltöttem. Az elkövetkező
önkormányzati ciklusban képviselőként is szeretnék
a település fejlődése, fejlesztése érdekében hasznos
és eredményes munkát végezni.

Kovács István
Kovács István vagyok, 1989ben születtem. Születésem
óta Sándorfalván élek, akárcsak a szüleim, illetve a négy
nagyszülőm közül hárman is.
A Vasvári Pál Közgazdasági
Szakközépiskolában érettségiztem, majd két szakképzés
után a szegedi egyetemen a
Kis- és középvállalkozási menedzser képzést végeztem el. Televíziós jégkorong-szakkommentátor vagyok, valamint sportújságíróként dolgozom. Számomra fontos, hogy képviselve legyenek a kert- és
külvárosban lakók, valamint a szuburbanizáció során ideköltözött emberek, hogy ugyanolyan értékű lakosnak
érezhessék magukat, mint mások. Gyakorló nagybácsiként
fontos számomra, hogy legyen perspektívája a sándorfalvi
fiataloknak. Előre, Sándorfalváért!

Dr. Kurucsai Béla – független jelölt
Kalapács Anett
Kalapács Anett vagyok, 24
éves tősgyökeres sándorfalvi lakos.
A Széchenyi István Szakközépiskola környezetvédelmi
és vízgazdálkodási technikusi képzése után a Szegedi Tudományegyetemen
diplomás földtudományi
kutatóként végeztem. Sportolóként fontosnak tartom,
hogy folyamatosan fejlesszem magam így sportedzői
képesítést is szereztem.
Többszörös magyar válogatott gyorskorcsolyázó vagyok,
évek óta képviselem Magyarországot és Sándorfalvát. A
jövőben célom képviselni a sándorfalvi lakosok minden
korosztályát. Szüleimmel és két öcsémmel élek Sándorfalván.
Édesapám Kalapács Zoltán, helyi vállalkozó, sokat tanultam tőle és általa vált nekem is személyes ügyemnek
tekinteni a Sándorfalviak sorsát.

Kónya József – független jelölt
1937-ben Sándorfalván születtem, itt éltem le egész
életem családommal. Pénzügyi közgazdász végzettséggel rendelkezem.
Munkám mindig településünkhöz kötött. A Sándorfalvi Háziipari Szövetkezetben dolgoztam, 21 évig
az elnöke is voltam. 1984 májusában megválasztottak
a Nagyközségi Közös Tanács elnökének. Én voltam a
rendszerváltás utáni első polgármester is. Politikusként eltöltött éveim eredményeit az általam vezetett
testületek, valamint Sándorfalva lakosaival összefogva
értük el.Kérem Önöket, szavazataikkal segítsenek részt
vennem Sándorfalva fejlesztésében és jövőbe mutató
terveink megvalósításában.
Tisztelettel: Kónya József

mesterek választása:

19.00 óráig tart.

A COOP SÁNDORFALVA ZRT
elnök-igazgatójaként dolgozom. Jogi és felsőfokú kereskedelmi végzettségem van. 16
éven keresztül önkormányzati
képviselő voltam. Megválasztásom esetén az alábbiak
megvalósításán dolgozom:
Ingatlanadó eltörlése, illetve
ésszerűbbé, igazságosabbá tétele a lakosság és a vállalkozások területén. Iparűzési adó csökkentése. Vállalkozó barát
Önkormányzat kialakítása, helyi vállalkozások támogatása.
Környezetvédelmi beruházások. Bentlakásos idősek otthona. A régi strandfürdő kibővítése, tanuszoda építése. Az önkormányzati Kft hatékonyabb működtetése. A közmunkások
költség hatékonyabb foglalkoztatása. Semmilyen politikai
pártnak nem voltam a tagja és jelenleg sem vagyok.

Lippai György
Tisztelt Sándorfalviak!
Lippai György - független
képviselő jelölt vagyok. 21
éve élek Sándorfalván szüleimmel. 1998-ban informatika és távközlés szakon
érettségiztem. Az UNILEVER Kft-nél dolgozom technikai operátorként.
Képviselőként a helyi demokrácia kiszélesítésére törekednék. Gondolok itt arra, negyedévente lakossági fórumot kell tartani, hogy valódi párbeszéd alakulhasson ki a
településvezetés és a Sándorfalviak között. Még egyszer
ne forduljon elő (pl. az építményadó), hogy ne vonják be
a Lakosságot a döntésbe. Szükségesnek tartom a helyi
vezetés és a Lakosok közti kommunikációt. Támogatom
Tarkó Éva polgármester jelölt programját.
Bizalmukat előre is köszönöm Lippai György

Magyar Károly – független jelölt
Minden Sándorfalvához
köt: itt születtem, itt élek
családommal, neveljük
óvodás és kisiskolás gyermekeinket. Főállásban egy
helyi cégnél könyvelőként
dolgozom. Közgazdasági
érettségi után a Békéscsabai Körös Főiskolán szereztem közgazdász diplomát. Meggyőződésem szerint egy

www.sandorfalva.hu

közösség csak akkor lehet elégedett választott képviselőivel, ha azok felülemelkedve bármely párt, csoport,
illetve egyének érdekein, a helyben élők széles körét
érintő problémák megoldására törekszenek. Pataki Zsuzsa személyében olyan polgármesterjelöltet támogatok
képviselőjelölt társaimmal, aki választási programját az
Önök érdekeit maximálisan figyelembe véve alakította ki.
Tisztelettel: Magyar Károly

Makra Mihály – FIDESZ-KDNP
Tisztelt Sándorfalvi Lakosság!
FIDESZ képviselő-jelöltjeként indulok a sándorfalvi
önkormányzati választásokon, kérem, engedjék
meg, hogy pár mondattal
bemutatkozzam. Nevem
Ifj. Makra Mihály. Sándorfalván élek családommal. A Szegedi Élelmiszeripari
Főiskolán végeztem, mint gépészmérnök. Jelenleg
családi vállalkozásunkban dolgozom ügyvezető igazgatóként. Megválasztásom esetén, képviselőként a
Választópolgárok érdekeit képviselve, az Önkormányzattal és a Képviselő testülettel együtt szeretnék
dolgozni azért, hogy a város környezetén, gazdasági
helyzetén, és az itt élők életkörülményein jó irányú
változás következhessen be. Ehhez kérem megtisztelő bizalmukat, támogatásukat és szavazataikat.

Mészáros Gabriella
Mészáros Gabriella vagyok,
szakvizsgázott szociális
munkás, élelmezésvezető,
és gazdaságtudományi főiskolai diplomával is rendelkezem. 2003-tól dolgoztam
az EESZI Családsegítő Szolgálatában, amikor intézményvezető helyettes lettem, részt vehettem a tanyagondnoki busz pályázaton, a
tanyagondnoki szolgáltatás bővítésében, az Idősek Klubja
és a Bölcsőde fejlesztésében. Megszerettem Sándorfalvát,
ezért 2007-ben városunkat választottuk új otthonként.
2012-ben családi vállalkozásként megnyitottuk éttermünket, a Megállót. Családanyaként célom a szabadidős
programok, sportlehetőségek bővítése, fejlesztése, helyi
vállalkozások támogatása, az orvosi ügyelet, és a külterületi viszonyok javítása.

Molnár Szabolcsné – FIDESZ-KDNP
1989 óta, 25 éve élek
Sándorfalván, s 19 éve tanítok a Pallavicini Sándor
Általános Iskolában. Két
egyetemista fiú édesanyja
vagyok. 2010-től képviselőként is dolgozom a város
fejlődéséért, a Művelődési,
Oktatási, Egészségügyi és
Szociális Bizottság elnökeként. Az oktatás, a nevelés,
az, hogy gyermekeink milyen indíttatást kapnak a szülői
háztól, az óvodától, az iskolától meghatározó jelentőségű egy ember életében. Ezért is tartom fontosnak,
hogy ismerjük meg valamennyi városi intézmény munkáját, melyek arra hivatottak, hogy a jövő nemzedékét
- gyermekeinket neveljék. Segítsük az intézményekben
folyó munkát - legyen jól működő körforgás, kapocs GYERMEK-CSALÁD-INTÉZMÉNY és VÁROS között.
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Papp Zoltán
Papp Zoltán vagyok, közel
negyven éve élek Sándorfalván. Egy régi iparos családba, a Turcsányi családba
nősültem. Feleségem Ilona,
két gyermekkel ajándékozott meg. Elektromos
végzettségem kapcsán sok
sándorfalvi lakossal kerültem kapcsolatba, ismerem a problémáikat, panaszaikat.
Mindig foglalkoztatott, hogy miként lehetne orvosolni
az egyéni és közösségi bajokat. A testületbe kerülésem
esetén mindent megteszek a településünk fejlődéséért
és nyugodt, kiegyensúlyozott életéért.
Tisztelettel: Papp Zoltán képviselőjelölt

Rekedt (R.)- Nagy Sándor
Tisztelt Sándorfalvi Választópolgárok!
Rekedt (R.)- Nagy Sándor
vagyok, 24 éves, nőtlen,
sándorfalvi lakos. Általános iskolámat helyben,
középfokú és technikusi
végzettségemet Szegeden szereztem. Független
jelöltként, elveimhez ragaszkodva, se párt, se más érdekcsoporthoz nem akarok tartozni. Jelenleg vállalkozó vagyok, több helyi család megélhetését biztosítom.
Ezáltal fő célom a munkahelyteremtés és vállalkozások
ide hozatala, melyben sándorfalviak dolgozhassanak.
Kiemelt feladatunk lenne a mezőgazdaság, ipar, bentlakásos idősek otthona építése és az utak állapotának
javítása is. Ezen elképzelésekkel egyetértenek, választás napján tegyék a szavazatukat rám!

Sebestyén András – független jelölt
Sebestyén
András
sándorfalvi lakos, 4 gyermek édesapja vagyok.
Munkámban könyvelő-, és
tanácsadó irodám vezetem.
Az elmúlt két választási
ciklusban az Önkormányzat Pénzügyi-, és Településfejlesztési Bizottsága
elnökeként, majd a város alpolgármestereként vettem
részt Sándorfalva közéletében. Aktív részese voltam a
Pallavicini Fejlesztési Terv készítésének és végrehajtásának, melynek keretében Sándorfalva valódi kisvárossá vált. Képviselőként történő megválasztásom esetén
a folytonosságot képviselem az Önkormányzat munkájában. Büszkén vállalom az elmúlt nyolc évet annak
valamennyi hibájával és eredményével. Megválasztásom esetén Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármesteri
programját támogatom.

Siska Antal – független jelölt
Hét évtizede részese és
tevékeny munkása vagyok
Sándorfalva mindennapjainak. Hogy ez a munka
folytatódhasson a jövőben, vállalni kell olyan közfeladatot, melynek célja a
városiasodás folyamatának
további erősítése. Először
fel kell mérni a település anyagi helyzetét, ennek pontos
ismeretében lehet a jövő fejlesztéseit tervezni. A fejlesz-

Városi Újság
tésekben Sándorfalva egész közösségét képviselni kell.
Az ŐSZIKÉK Nyugdíjas Egyesület vezetőjeként is sok
közösségi munkát végzek. Minden sikeres tevékenység
alapja az összefogás. Ezt a FIDESZ-KDNP helyi csapata,
jelöltjei megválasztásuk esetén mindenki számára garantálják, amihez szíves támogatását kérjük azoknak,
akik egy élhető jövőt képzelnek el.

Dr. Sümegi Sándor – FIDESZ-KDNP
Sándorfalván vagyok háziorvos 18 éve. Az egész
életemet meghatározta az
a hitvallás, hogy a megbecsülést és a tiszteletet nem
a betöltött pozíció, hanem
a teljesítmény hozza el. A
tetteink minősítenek bennünket! Tudom, hogy az idő
fogja eldönteni, mi az igazi érték és melyik volt a helyes út.
Egy biztos, hogy ami ma hazugság, az a jövőben sem válik
igazzá! Próbáljuk meg egy megújult képviselőtestülettel,
egy új polgármesterrel, ismét bevezetni az igazmondást
az önkormányzati munkában. Legyen ismét becsülete
az adott szónak, a teljesítménynek és a tisztességnek!
A döntés az Önök kezében lesz október 12-én, hogy kit
választanak.
Tiszta lappal - Tisztességgel!

Szaniszló József – független jelölt
Szaniszló József okleveles agrármérnök vagyok.
Sándorfalván születtem.
Tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen végeztem. Az
1978 és 1993 közötti időszakban az agrárgazdaság
különböző szakterületein
végeztem munkámat. 1993 végétől 2009-ig gazdaboltunkban egyéni vállalkozóként dolgoztam. Nős vagyok
és két gyermek édesapja. Nővérem Kovács Lászlóné
nyugdíjas pedagógus. 2002 és 2006 között Sándorfalva
alpolgármestere voltam, további egy ciklusban helyi
képviselő. 2002 és 2010 között tagja voltam a Csongrád
Megyei Közgyűlésnek. Az önkormányzati munkában
elsődlegesnek tartom a hitelességet és a szakmai felkészültséget. Kérem Önöket, menjenek el szavazni és
tiszteljenek meg bizalmukkal!

Szekeres Károly
Tisztelt Sándorfalviak!
Szekeres Károly vagyok,
születésem óta Sándorfalván élek. Éret tségi
után munkaügyi képesítést szereztem, később
munkaügyi vezetőként
dolgoztam, majd vendéglátóhelyeket üzemeltettem. Csongrád Megye és
Sándorfalva civil életének munkájában aktívan részt
vettem. Tagja voltam a Megyei Labdarúgó Szövetség Elnökségének és a Játékvezető Bizottságának.
Elnöke voltam a Sándorfalvi Civil Szövetségnek és a
Sándorfalvi Sport Klubnak. Jelenleg az MLSZ Versenybizottságában és Ellenőrzési Bizottságában dolgozom.
Ugyanolyan ember vagyok mint bárki más, azt gondolom a pozíció önmagában nem jelent semmit, a
teljesítmény ad neki rangot.
Szekeres Károly Független jelölt

www.sandorfalva.hu

Széll Gábor – független jelölt
33 éves, nős, sándorfalvi
lakos vagyok. Középiskolai
tanárként és egyetemi doktori tudományos tevékenységem révén 10 éve foglalkozom fiatalok nevelésével,
átadva azokat az értékeket,
melyek meghatározóak egy
közösség életében. Emellett
sajtófelelősként, a minőségbiztosítási csoport tagjaként
és munkaközösség-vezetőként is tevékenykedem. Oktatói munkámat elnöki dicsérettel és Pedagógiai Díjjal
ismerték el. Fontosnak tartom, hogy szülővárosomban is
képviseljem a fiatalok és a családok érdekeit, megoldást
keresve problémáikra. Célom segíteni Sándorfalva kulturális életének fejlődését. Független jelöltként őszinte
bizalommal támogatom Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármesterjelölt programját.

Dr. Szőke Tamás Pál – független jelölt
Szüleimet, Dr. Szőke Ferencet és Dr. Rattay Margitot
1978-ban kérték fel a Fagyöngy patika vezetésére,
ezáltal Sándorfalva megszületésem óta szerves része
életemnek. 10 éve dolgozom
édesanyám mellett a gyógyszertárban, ahol a munkám
során felmerülő kéréseket, problémákat igyekszem mindig a lehető legjobb tudásom szerint megoldani és ezt
a mentalitást szeretném az önkormányzati munkába is
továbbvinni.
Fontos feladatnak tartom az egészségügyben, főleg a
háziorvosi rendszerben kialakult helyzet rendbetételét,
ezen kívül szorgalmazni fogom szakrendelések helyben
történő kialakítását. Munkámból fakadóan sok emberrel
találkozom naponta, így összekötő kapocs lehetek az
önkormányzat és a lakosság között.

Sándorfalva szavazókörök címei:
001. szavazókör:
Idősek klubja, Dózsa György u. 33.
002. szavazókör
Általános Iskola, Alkotmány krt. 15-17.
003. szavazókör
Általános Iskola, Alkotmány krt. 15-17.
004. szavazókör
Széchenyi Ifjúsági Központ, Széchenyi u. 24.
005. szavazókör
Kölcsey utcai Óvoda, Kölcsey u. 45.
006. szavazókör
Alvégi Óvoda, Rákóczi u. 2.
007. szavazókör
IV. sz. Óvoda, Kis krt. 1.
008. szavazókör
IV. sz. Óvoda, Kis krt. 1.
009. szavazókör
Homokpusztai Rendezvényház, Kéri dűlő 25.
A kijelölt szavazókörzet, amelyben a
településszintű lakcímmel rendelkező
választópolgárok, szavazhatnak:
004. szavazókör
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Tisztelt Választópolgár!
A közelgő önkormányzati választáson a megyei képviselet sorsa is
eldől. Azaz lesz még egy szavazólap, amelyen azt kell bejelölni, Ön
melyik pártra bízná a megyei ügyek további intézését.
A FIDESZ-KDNP ismét közös listával indul a megyei közgyűlési helyek
megszerzéséért, és szeretnénk megnyerni ehhez az Ön támogatását is!
Bizonyára nem ismeretlen Ön előtt a megyei közgyűlés, amelynek
eddigi munkáját az elmúlt 8 évben a FIDESZ-KDNP-s többség határozta
meg, és méltán elismerik eddigi eredményeinket.
2006-tól 2012-ig kórházakat, iskolákat, szociális és kulturális intézményeket működtettünk, támogattuk a helyi kezdeményezéseket, ünnepi
rendezvényeket szerveztünk. Sikeresen pályáztunk európai uniós
forrásokra, és ezek segítségével
fejlesztettük a kórházakat, iskolákat. Magunk is hívtunk életre
megyei pályázati alapokat, amelyekkel a falvak, városok fejlődését
segítettük elő – elég csak a játszótér-programunkra emlékezni, de
több más beruházás is megyei
támogatással valósulhatott meg
Sándorfalván is.
2012-től a megye fejlődési stratégiájának kialakítása, a hosszabb
távú helyi elképzelések összehangolása, az EU 2014-2020-as megyei
fejlesztési forrásainak felhasználása a fő cél. Ez egy távlatosabb, a
megye polgárainak életét alapvetően befolyásoló szerepkör.
Elmondhatjuk, hogy az összeállított jövőképben benne vannak az Ön és
környezete legfontosabb elképzelései. Ahhoz, hogy itthon mindannyian
otthon érezhessük magunkat, szükség van arra, hogy a fiatalok és az
aktív korúak munkát találjanak, azaz a vállalkozások újabb munkahelyeket teremthessenek. Szükség van az egyik legfontosabb erősségünk,
a mezőgazdaság összehangolt fejlesztésére. Fontos a nagyobb városok
és környezetük infrastruktúrájának jobbítása. A megye tervezett közlekedési fejlesztései is jobbá teszik majd az életünket. Mindannyian
érzékeljük otthon, a saját lakásunkban, hogy az energia-hatékonyság
javításával milyen sokat megtakaríthatunk; ez is egyik központi eleme
programunknak.
Mindannyiunknak fontosak az emberi tényezők, az egészségügyi ellátás – ahova újabb fejlesztések szükségesek –, a szociális gondoskodás
feltételeinek javítása, gyermekeink iskoláztatása, az óvodai-bölcsődei
lehetőségek bővítése. Ezeket a célokat az országos ágazati programok
forrásai is támogatják a következő években. Ezek központi, országos
programok, ezért is különösen fontos, hogy a megyei közgyűlési vezetésünk kifejezetten jó, mindennapos szakmai kapcsolatot alakított ki
a kormánnyal és a szakminisztériumokkal nemcsak hivatali, hanem
miniszteri, államtitkári szinten is. Jók a megyénk kilátásai, ez az együttgondolkodás eredményes!

Szeretnénk folytatni, amit elkezdtünk, egy olyan megújult és a megyét
arányosan képviselő csapattal, amelyben a folytonosságot néhány jelenlegi
képviselő képviseli, sőt, kevés megyében mondhatják el, amit mi: 5 korábbi,
országos tapasztalattal rendelkező parlamenti képviselő van a listánkon.
Végül, de nem utolsósorban, büszkék vagyunk arra, hogy sok sikeres polgármester is vállalja a munkát a csapatunkban, mindenekelőtt a FIDESZ-KDNP
listavezetője, Kakas Béla 8 éve eredményes sándorfalvi polgármester.
Ez a megyei csapat a következő 5 évben sikerre van ítélve! Azonban
mi kell még a sikerhez?
Legnagyobb elismerésünk az volna, ha Ön is megadná nekünk a további
bizalmat! A megkezdett munkát
azok folytathatják, akiknek Ön,
Önök a választáskor felhatalmazást adnak.
Kérjük, amikor Ön egyedül vagy
a családjával együtt elmegy választani, támogassa a FIDESZKDNP polgármesterjelöltjét,
Mocsári Endrét, a FIDESZ-KDNP
helyi jelöltjeit, és a megyei listás
szavazólapon válassza a FIDESZKDNP-t!
Mi, a FIDESZ-KDNP megyei képviselőjelöltjei ígérjük, hogy olyan
keményen, mint eddig, de még
céltudatosabban és megújultan
fogunk Önért, Önökért dolgozni!

fizetett politikai hirdetés

www.sandorfalva.hu

Kakas Béla, Sándorfalva
Ádók János, Hódmezővásárhely
Bozó Zoltán, Szentes
Nógrádi Zoltán, Mórahalom
Magyar Anna, Domaszék
Szél István, Székkutas
Dr. Bodor Csaba, Csongrád
Kalmár Ferenc, Szeged
Nagy Attila, Üllés
Mágori András, Makó
Gémes László, Szegvár
Nagy Sándor, Kistelek
Búza Zsolt, Baks
Dobák Lászlóné, Szőreg
Szarka Attila, Árpádhalom
Matuszka Antal, Zákányszék
Tanács Gábor, Bordány
Szabó István, Derekegyház
Dr. Kovács Kálmán, Szeged
Dr. Miklós Péter, Újszentiván,
Kormányos Sándor, Csengele
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MEGEMLÉKEZés a szaporhegyi keresztNÉL

Szép Szent István-napi ünnep

folytatás az első oldalról
Ebben az évben az algyőiek voltak
a sorosak a történések bemutatására. Igazán nagyon szépen és a történelmi eseményeket hűen tükröző
színdarab-részlettel mutatták be első
királyunk küzdelmét a környező országokkal szemben és az ellenpártiak
változást nem akaró harcos-véres ellenszegülésével. A minden újat elutasítók reális jövőt nem látók szemléletével kellett megküzdenie azért, hogy
a Kárpát-medence megmaradhasson
a magyarság örökös hazájának.
Hogy az általa megvalósítottak
folytatása és a jövő további építése

hasonló módon történjen, fiát, Imre
herceget tudatosan az ország vezetésére oktatta személyesen intelmei
által és tudós,vallásos papok segítésével. Óriási csapás volt számára és a
nemzet számára is az a végzetes, halálos baleset, aminek következtében
nem volt művének alkalmas folytatója, uralkodásra képes nemzetvezető.
Ezért a keresztény hitének alapján
Szűz Mária oltalmába ajánlotta nemzetét, hogy védjen meg bennünket
minden rossztól, minden bajtól.
Ezen drámai küzdelmet mutatták
be az algyői irodalmi kör tagjai, mély
átéléssel, művészi előadásban.

Ezt követően a települések polgármesterei megkoszorúzták a keresztet
rövid méltató beszéd keretében. Nem
maradt el az új kenyér megszegése
sem, amelyből mindannyian kaptunk, valamint megajándékoztak
bennünket nemzeti szalaggal átkötött kis cipóval.
Ünnepeltünk még augusztus 20-án
a főtéren levő Szent István-szobornál
is. Martonosi (Vajdaság) nyugdíjas
társainkkal virágot helyeztünk el,
majd közösen, közel 50-en Ópusztaszerre mentünk a Feszty-körkép és
az ottani látnivalók megtekintésére.
Augusztusi hónap még egy fontos
eseménye, hogy kiegészült, teljessé

vált a szaporhegyi kereszt. Szerettük
volna az eredeti korpuszt visszatenni,
de a megtalálására irányuló minden
kutatás eredménytelen volt. Ezért a
Kulturális Központ és a helyi civil
szervezetek közös összefogásának
eredményeként készült egy új Jézusalak, amely azóta már fel is került a
keresztre.
A korpusz fiunknak, Siska Dénesnek lelkes, áldozatkész és önzetlen
munkája, amely reméljük, sokáig
hirdeti az összefogás célravezető
eredményességét!
Siska Antal
Őszikék Nyugdíjas Egyesület
elnöke

Megnyitották a 2014/15-ös
tanévet az iskolák

Augusztus 28-án délután tartotta ünnepélyes tanévnyitóját a Pallavicini
Sándor Általános Iskola, amelyet a

Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola népi ének és citera
tanárának, Takács Éva tanárnőnek

előadásában a Himnusz nyitott meg.
Az iskola diákjaihoz, a szülőkhöz és
a tanárokhoz Hűvös László igazgató

Kiadó: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
e-mail cím: kisbiro@sandorfalva.hu web: www.sandorfalva.hu
Készült 2900 pld.
Nyomda: Regio System Kft.

www.sandorfalva.hu

és Kakas Béla polgármester szóltak.
Az általános iskolában idén több
mint 580 diák, a művészeti iskolában
pedig közel 140 tanuló kezdte meg
a tanévet.
A műsoron felléptek az általános
iskola és a művészeti iskola növendékei: az iskola kis kórusa, furulya zenekara, elsős kisdiákjai és a STAMI
kamaracsoportja, a Dodgem zenekar. Az ünnepséget a Szózat zárta
Takács Éva tanárnő előadásában.
A Pallavicini Sándor Általános Iskola és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola következő közös
rendezvénye október elsején a Zene
Világnapja alkalmából kerül majd
megrendezésre.

Felelős szerkesztő: Márton Gábor
Szerkesztőbizottság: Az önkormányzat munkatársai
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó és a szerkesztőség
felelősséget nem vállal.

9

Sándorfalvi Kisbíró

Köszöntjük az újszülött sándorfalvi babákat!

Demeter Zsüliett Csilla

Majoros Noel

Répási Dóra

Papp Levente

Tanács Leila Hanna

Családi események 90 éves köszöntés
Születések:
• Papp Tamásnak és Virányi
Beatrixnek Levente
• Tanács Vince Csabának és Berta
Viktóriának Leila Hanna
• Répási Zsoltnak és Lele Tímeának
Dóra
• Mosoni Lászlónak és Oberlander
Beátának Zita
• Perényi Szilárdnak és Németh
Mónika Erzsébetnek Szilárd

Házasságot kötött:
•
•
•
•
•

Molnár Mihály és Berta Andrea
Fekete Zoltán és Baráth Helga
Enyingi Zoltán Péter és Nagy Éva
Klazsik Dénes Szilárd és Huszka Zita
Németh Norbert és Vásárhelyi Éva

• Nagy László és Dudás Anikó
• Palotás Andor Ferenc és Tokai-Kiss
Diána
• Perneki József és Körmendi Szilvia

Házassági évforduló:
25.

•
•
•
•

Seller Béla és Temesvári Mária
Boda Antal és Csurgó Erika
Németh Attila és Bárkányi Edit
Dobos János és Bálint Rozália

35.

Köbölkuti Józsi bácsit augusztus 21én köszönthettük 90. születésnapján.
Kellemes családi körben Kakas Béla
polgármester adta át a miniszterelnök
által aláírt emléklapot, a szegedi és a
sándorfalvi önkormányzat köszöntő
levelét és városunk ajándékát.
Józsi bácsi 1995-ben költözött
Sándorfalvára, jelenleg Szegeden él
lányával és unokájával. Sok kedves
emléket őriz településünkről, kertész
szakmájának nagy hasznát vette a

• Dr. Nagy Béla és Márton Valéria

Elhalálozás:
•
•
•
•
•
•

Vas Ferencné (Ady E. u. 38/a)
Savanya Éva (Iskola u. 49.)
Kohányi Béláné (Kishomokköz u. 14.)
Körmöczi Imréné (Kassai u. 2.)
Kőrösi Károlyné (Rózsa u. 26.)
Pataki Gáborné (Nyirfa u. 5.)

www.sandorfalva.hu

ház körüli tevékenységeknél és elmondása szerint ma is a fák, bokrok
és a velük való mindennapi törődés
hiányzik a legjobban.
Szeretetével és bölcsességével most
is aktív tagja családjának, akik mindenben támaszt nyújtanak számára
a pihenés éveiben.
Emberségét és a hosszú évek áldozatos munkáját Sebestyén Alexandra
versének néhány sorával szeretnénk
megköszönni:

Apa, nekem Te voltál a megrendíthetetlen,
Az erős, a bátor, ki sosem volt esetlen.
A férfi egy jelkép, ki minden esetben
Biztosan tudta, mit hol keressen.
Apa, nekem Te voltál az erő a testben,
A jóság, a segítség, mikor elestem.
A biztos, a pontos, a tévedhetetlen.
Apa, nekem a só voltál a levesben.
Ezeket másban hiába kerestem,
Nincs másik ilyen ember a világon egy sem.
(Nekem Te voltál, Te vagy)
Vári Istvánné
EESZI vezető
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Nyári kalandok
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az Egyesített Egészségügyiés Szociális Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata 2014ben is több alkalomból álló
kirándulásokat szervezett a
velük kapcsolatban álló családok számára.
Július 3-án a Kecskeméti Arborétumba, majd a Kecskeméti Vadaskertbe
mentünk kirándulni. Az arborétumban kilátó, erdei tornapálya, fajátszótér, és tanösvények vannak kialakítva, melyeket a gyerekek örömmel
vehettek birtokukba. A délutánt a
Vadaskertben tölthettük el családias környezetben, hiszen ez az ország
legkisebb állatkertje. A gyerekek az
állatokhoz testközelbe kerülhettek,
közöttük játszhattak. A fárasztó nap
után a kicsik a hazafelé tartó úton
kissé bóbiskolva, de örömmel tértek
haza.
Július 9-én a Nádastó Szabadidőközpontban voltunk fürdeni. A nagy
hőség ellenére a résztvevők nagyon
élvezték a strandolást. Egész nap önfeledten lubickoltak a tóban.
Augusztus 13-án a 33 fokos hő-

ségben Mórahalmon, a Szent
Erzsébet Gyógyfürdőben frissíthették magukat
a kedves résztvevők. A gyerekek és felnőttek
egyaránt kipróbálhatták az élményfürdő által
nyújtott kellemes szórakozást.
A ki pihenésre
vágyott, az a fák
és napernyők árnyékában szundikálhatott, vagy
a gyógy vízben
relaxálhatott, a
bátrabbak azonban a több méter
magas hullámcsúszdáról vízbe érkezve próbáltak levegő után kapkodni.
Augusztus 19-én az összeszokott
kis csapat a Szegedre látogatott el. A
fáraók Egyiptoma című kiállítást a
Móra Ferenc Múzeum főépületében
látható tárlat három termében ismerhettük meg. A lenyűgöző, titkokkal

Tanévzáró a családi
napköziben

Mozgalmas és vidám tanévet zártunk augusztus 15-én a sándorfalvi
családi napköziben.
11 gyermekünk ballagott tovább
állami bölcsibe és oviba. A nagytesókkal kiegészített csapat egy
interaktív mesejátékot adott elő a
szülőknek és nagyszülőknek ezen a
csodálatos napon.

A tanév során igyekeztünk a kicsiket önállóságra, magabiztosságra
nevelni, hogy teljes értékűen megállják majd a helyüket a nagyobb
közösségben is.
Sok sikert és boldogságot kívánunk
mindenkinek a további évekre!
Novák Anikó

MAGYAR HONVÉDSÉG
5. BOCSKAI ISTVÁN LÖVÉSZDANDÁR
6800 Hódmezővásárhely Pf. 12.
Tel.: (62) 530 700, fax: (62) 530 795
Értesítés az MH 5. Bocskai István Lövészdandár szeptember és október hónapra
tervezett, Sándorfalva és Dóc térségét érintő feladatairól.
Lőtéri napok (Dóc): 2014. szeptember 23-25.
Robbantás foglalkozás (Sándorfalva): 2014. október 7-9. és október 14-16.
A változás jogát az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoksága fenntartja.

teli ókori Egyiptom vallási életét,
papságát, uralkodóit láthattuk és
az akkori emberek mindennapjaiba
nyerhettünk bepillantást. Ebéd után
hajókiránduláson vehettünk részt a
Tiszán, Tápétól a Boszorkány-szigetig, mely felejthetetlen élményt
nyújtott a gyermekek számára.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
Sándorfalváért Alapítványnak, hogy
anyagilag nagyban hozzájárult a
programok sikeres lebonyolításához.
Ancsányi Gabriella
és Juhász Mihályné
EESZI Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozói

Köszönő levél
Egy csodálatos nap emlékére...
Hogy miért csodálatos?
2014. augusztus 30-án összeházasodtunk.
Tanácskoztunk, hogy hol ünnepeljük meg az eseményt a családdal,
barátokkal együtt. A választásunk a SZIKK-re esett.
Kértük a Kulturális Központ segítségét és megkaptuk.
A gyönyörű dekoráció meghozta hatását, mindenki ámulattal dicsérte
és ezt csak tetézte a dolgozók odaadó munkája. Bármilyen kérésre csak
segítséget kaptunk.
Itt szeretnénk megköszönni minden közreműködő dolgozónak odaadó
és fárasztó munkáját.
Aranyné Évi anyakönyvvezetőnek a szívhez szóló, gyönyörű beszédét.
Gajdosné Pataki Zsuzsi és Ráczné Rauk Erika különösen szívből jövő
munkáját.
Kuczora Zsoltinak a grafikus munkát.
Pataki Ildi vezetésével a szakács brigádnak a finom leves és sültek
elkészítését.
Rácz Pistinek Tóth Pisti segédletével elkészített nagyon finom pörkölteket.
Kakuszi Laci főpincér felügyelete alatt álló felszolgáló és pincér csapatnak és mindenkinek, aki közreműködött.
Kátainé Ildinek a nagyon szép virágkötést és Gémes Józsi bácsinak a
hűtőkocsit.
Marika néninek a templom szép feldíszítését.
Végül, de nem utolsósorban Miklós atyának, aki összeadott és megáldott bennünket.
Ezért volt csodálatos ez a nap.
Ajánljuk mindenkinek, aki valamilyen esemény előtt áll, hogy kérje a
Kulturális Központ segítségét és közreműködését!

Sándorfalva, 2014. szeptember 4.

www.sandorfalva.hu

Köszönettel:
Németh-Vásárhelyi Éva
Németh Norbert

11

Sándorfalvi Kisbíró

Autóbusz menetrend
2014. szeptember 1-jétől

Őrizzük meg
egészségünket
ősszel is!
A hűvös és borongós őszi
napok könnyen elronthatják a hangulatunkat.
Ebben az időszakban gyakoriak a köhögéssel és náthával járó fertőzések, de ez a
színkavalkádban bővelkedő
évszak számos lehetőséget
nyújt kikapcsolódásra, szórakozásra egyaránt.
Ahhoz, hogy ezeket zavartalanul és
egészségesen tudjuk élvezni, a betegségek
megelőzésére érdemes nagyobb hangsúlyt fektetnünk, melynek számos, házilag elkészíthető módja, módszere is van.
A fokhagyma fertőtlenítő és antibiotikus hatása miatt megvéd a fertőzésektől,
ajánlatos naponta legalább egy gerezdet
elfogyasztani (lehetőleg este, lefekvés
előtt). Az illóolajokban igen gazdag hagyma egészségmegőrző hatása is nagyon
sokrétű. Többek közt gátolja a káros baktériumok szaporodását. Hatása frissen a
legerősebb.
A méz, szintén antibiotikus hatásának
köszönhetően, a betegségek kiváló ellenszere is. Naponta egy kanál mézet
megelőzésképpen, de torokgyulladás,
nátha esetén többször is fogyaszthatunk.
Gyógynövényteáinkat is ízesíthetjük
vele, de soha sem szabad túl forró ital-

ba tenni, mert elveszíti hatóanyagait. A
méz gyermekeknek csak 1 éves kortól
ajánlott!
Ne feledkezzünk meg a napi friss gyümölcs- és zöldségadagunkról sem, mert
a magas vitamintartalmuk természetesen
növeli a szervezet ellenálló-képességét. A
reszelt almából és sárgarépából készült saláta mézzel és pár csepp citromlével nemcsak ízletes és vitaminokban gazdag, de
béta-karotin tartalma miatt nátha esetén
gyógyítja az orr nyálkahártyáját is.
Gyógynövényteáink közül az egyik
leghatékonyabb a zsálya, mely
gyulladásgátló, fertőtlenítő és baktériumölő hatása révén számos betegségtől
megvéd, illetve segíti a kialakult megbetegedések legyőzését és a gyógyulási időt
is lerövidíti. Szoptató édesanyák a csak
mértékkel fogyaszthatják, mert csökkenti a tejtermelést.
Ősszel is sétáljunk, mozogjunk legalább
fél órát naponta a friss levegőn, vagy aki
teheti, járjon el úszni. A rendszeres mozgás több előnyös hatása mellett immunrendszerünket is erősíti, ezáltal segít az
őszi betegségek elkerülésében.
További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk továbbra is a Fagyöngy
patikában! Látogasson el facebook oldalunkra is:
www.facebook.com/sandorfalvipatika

Szegedről - Sándorfalvára Mezőgép felé
N 5.20
T5.45
M6.00
I6.20
D6.25
N6.40
M7.10
N8.05
N8.25
N9.25
M10.25 ID10.30
N11.25
N12.25
M13.05 X13.25
M13.30 Z13.30
T14.05
N14.25
M14.45 I15.05
S 15.25
M 15.25
T15.45
N16.05
M16.25 M16.45 N17.25
D17.25
M18.30 N19.25
M20.30 Z20.30
N21.25
N22.45
(a kiemelt járatok Dóc, Baks ill. Csongrád felé közlekednek tovább)

M6.45
IC10.30
M13.45
M15.45
N18.25

Szegedről – Dóc, Baks, Csanytelek, Tömörkény, Csongrádra
N5.20
N6.40
N7.00
N 8.25
ID10.30 IC10.30 N11.30
M13.05 M13.30 Z13.30
M14.25 M14.45 Z14.45
I15.05
T15.10
M15.45 M16.45 N16.50
N17.25
N18.25 Z20.30
M20.30 N22.45
(a kiemelt járatok Sándorfalva központját érintik)
Szegedről - Szatymazon át – Sándorfalvára
M5.10
N6.15
T7.05
X10.35
N14.20
D16.30
M18.40 N19.40
N21.30
M22.45
(a kiemelt járatok a Szatymazi Vasútállomásra betérnek)
Szatymaz vasútállomásról - Sándorfalvára
Z7.50
V13.15
I13.30
X16.12
M18.15
Sándorfalva aut.áll-ról Szegedre Mezőgép felé
M4.15
M4.43
Z4.45
M5.05
X5.50
M5.51
T6.10
M6.25
I 6.45
D6.50
S7.02
M7.10
M7.35
N7.42
N8.30
N 9.50
N10.22 M10.50
N12.50
X13.50
M14.10
M14.17 T14.30
N14.50
M15.50
I16.17
N16.30
M17.05 D17.50
S17.50
Z19.00
N19.50
X19.57
M20.30 N20.57
N 21.50
(a kiemelt járatok Dóc, Baks ill. Csongrád felől közlekednek)
Sándorfalváról - Szatymazon át - Szegedre
N 4.35
M 5.55
N 6.46
T 8.45
X12.55
N15.30
M21.00 M22.10
(a kiemelt járatok a Szatymazi Vasútállomásra betérnek)
Sándorfalváról – Szatymaz vasútállomásra
Z 8.00
V13.40
I13.50
M16.30 M18.40

Z18.20

Z6.05
M7.15
N11.50
M15.18
M18.55

N17.10

Sándorfalva Vegyesbolttól (Dóc, Baks, Csongrádról stb.) - Szegedre
M4.32
N4.39
M5.39
Z5.54
M6.19
N 6.44
T6.47
M6.49
S6.51
N7.31
N8.04
N10.11
N12.34 N12.54
M14.06 M15.07 N15.29
I16.06
M16.54 Z17.47
N18.19
N 18.24 V19.31
X19.46
N20.46
(a kiemelt járatok Sándorfalva központját érintik)
N – naponta, M - munkanapokon (hétfő-péntek), X – munkaszüneti nap kivételével
naponta (hétfő-szombat), D – szabadnapok kivételével naponta (hétfő-péntek, vasárnap),

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Z – szabad és munkaszüneti napokon (szombat-vasárnap), S – szabadnapokon (szombaton)
V- munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnap), T - tanév tartama alatt munkanapokon,

Dolgozik?
Idős, beteg családtagja ápolásra szorul?
Nem tudja kitől kérjen segítséget otthonápoláshoz?

I - iskolai előadási napokon, ID – IX.1-től IV.30-ig munkanapokon, IC – V.1-től VIII. 31-ig
minden nap, IB – V.1-től VIII. 31-ig munkanapokon

Több éves szakmai tapasztalattal rendelkező gondozónőink idős, beteg emberek ápolását gondozását vállalják – felügyelet, ápolás, gondozás, ügyintézés,
bevásárlás, gyógyszerelés, mindennapi szükségletek elvégzése.
A gondozónők megbízhatóak, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, szakképzettek. Az ellátás hivatalosan, írásbeli kérelem alapján, számla ellenében
történik, a gondozás menete dokumentált!
Az idősek korosztálya igen veszélyeztetett, nemcsak betegségből adódóan,
hanem jóhiszeműségüket is sokan kihasználják, gyakran nem a megfelelő
személytől kapnak segítséget (akik nem leinformálhatók, szakképzetlenek és
visszaélnek az anyagi lehetőségeikkel).
Kérem, gondjaikkal bátran keressék fel empátiával rendelkező szakképzett
gondozónőinket!
Érdeklődni lehet:
EESZI Házi segítségnyújtó szolgálata
Sándorfalva, Dózsa Gy. u. 33.
Telefon: 06 (30) 636 2182
Molnár Zsoltné
Vezető gondozónő

www.sandorfalva.hu
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Amíg a krízis el nem választ IV.
Kirepültek a gyerekek.
És most mi lesz?
Most dől el, hogy mennyi tartalék
van Margit és Dénes házasságában.
Már az előző életszakasz során rádöbbentek arra, hogy a kettőjük
kötődésében nagy szerepet játszik
a szülői szerepük, ám most minden
eddiginél sürgetőbben válaszolniuk
kell a kérdésre: „Mennyire életképes
a kapcsolatunk, ha nem mint szülőtársak, hanem mint házastársak
vagyunk jelen”.
Sajnos, mindketten látnak a környezetükben példákat arra, amikor
a pár nem tudta újraszervezni magát,
megmaradt a szülői szerep mellett,
de párként nem talált vissza egymáshoz. Margit nővére fél éve vált el,
Dénes munkatársa pedig most van a
válási folyamat kellős közepén. Talán éppen a testközelbe került példák
hatására is Dénesék úgy döntenek,
mindent megtesznek annak érdekében, hogy újra egymáshoz találjanak.
Dénes többször eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha ő és a még
mindig nagyon csinos titkárnő… ám
a minap egy csapatépítő tréningen,

amikor közelebb kerülhetett volna
a hölgyhöz, eldöntötte: „a házassága
mindennél fontosabb. Nem dobhatja
ki egy múló kalandért az elmúlt 23
évet az ablakon.”
A külön-külön megküzdött belső
vívódások után most egymásra is más
szemmel néznek. Dénes újra felfedezi azt a kacér mosolyt a felesége
arcán, amibe annak idején beleszeretett, Margit pedig egyre büszkébben
mesél a férje jelenlétében másoknak
arról, hogy mennyire biztonságban érzi magát a férje mellett. Úgy
érzik, az életük révbe ért, örülnek
egymásnak és a családjuknak. Élvezik újrafelfedezett szexualitásukat, beszélgetéseik olyan mélyek és
érzelemdúsak, mint a kapcsolatuk
elején, amikor mindent meg akartak
tudni egymásról.
A közös wellness hétvégék már egyre kevésbé a gyerekekről szólnak, újra
előkerülnek barátok, hobbik, célok,
amelyekre eddig nem volt idejük.
Aztán telnek az évek és kopogtat az
újabb krízis: Sajt a szendvicsben…
Dénes munkahelyén egyre többször
szóba kerül, hogy milyen lesz majd

az élet, ha ő néhány hónap múlva
nyugdíjba megy. Már ki is jelölték,
hogy ki fogja átvenni a helyét, akit
neki kell folyamatosan belenevelnie
az új munkakörbe. Margit ügyesen
felépítette a webshop-ot, és amióta
felvett egy munkatársat maga mellé,
egyre nagyobb szabadságot élvez.
A pár esténként nagyokat sétál,
hétvégente elmennek együtt vacsorázni, havonta egyszer összehívják
a családot, ilyenkor ott van Zuzsi a
férjével és a két gyerekével, Marci
szakított az élettársával, és most hozta el először az új barátnőt. A szülők
izgatottan figyelik, hogy révbe ér-e
végre a fiuk élete is. A gyerekek jelenléte azonban nemcsak a családi
rendezvényeken válik érezhetővé.
Újra és újra jönnek olyan helyzetek,
amikor szükség van a szülők támogatására. Hol Marci lakásvásárlásába,
hol Zsuzsiék autócseréjébe szállnak
be egy-egy jelentősebb tőkeinjekcióval, ugyanakkor a saját szüleik,
akikre eddig erőforrásként támaszkodhattak, most egyre inkább segítségre szorulnak. Tavaly elvesztették
Dénes édesapját, most pedig Margit

anyukája szorul ápolásra. A pár egyszeriben abban a helyzetben találja
magát, mint a sajt a szendvicsben.
Alulról a gyerekeik, felülről a szüleik
igénylik a segítségüket, ők pedig ott
vannak középen.
Egyre többször téma a beszélgetéseikben, hogy vajon mennyi van még
hátra, vajon elégedettek lehetnek-e
azzal, amit elértek? Nemrég Margit
megjegyezte viccesen:„Ha valamelyikünk előbb meghal, én elköltözök
egy kisebb lakásba Zsuzsiék közelébe”.
Közben továbbra is nagyokat sétálnak, a wellness hétvégék ugyan
ritkultak, de továbbra is jelen vannak
az életükben, ahová gyakran az unokáikat is magukkal viszik. Margit
sokat önkénteskedik egy anyaotthonban, és újabban felfedeztek együtt
egy keresztény közösséget a közelben,
ahová szívesen eljárogatnak.
Dr. Mihalec Gábor
adventista lelkipásztor
www.mihalecgabor.hu

II. punk kulturális találkozó
Szeptember 19-20-án kerül megrendezésre a II. Punk Kulturális Találkozó Sándorfalván, a CMH Zeneházában. A program
lényege, hogy punk és rockzenekarok koncertekkel, illetve
egyéb támogató szervekkel karöltve adományokat gyűjtenek,
amit a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül juttatnak el a rászorulókhoz.

ködjenek, aminek eredményeként annyira kedvelik ezt a műfajt, de
2013 szeptemberében megtartották támogatnák a rászorulókat pénzzel,
a jótékonysági koncertsorozatot, vagy tartós élelmiszerrel.
Árpád jegy (napi jegy): 896 Ft, Rákb. 20 vállalkozó kedvű és segítő
szándékú zenekarral, barátságos, kóczi jegy (két napra): 1703 Ft
Mindenkit sok szeretettel várunk
jó hangulatban. Ezek után a teljes
jegybevételből élelmiszert vásároltak, szeptember 19-20-án a CMH Zeneaminek elosztását a Máltai Szeretet- házába egy jó ügy és a jó hangulat
szolgálat vállalta fel, illetve többen jegyében!
ruhákat és egyéb
hasznos adományokat is felajánlottak a
rászorulóknak.
Szintén köszönet
PUNK KULTURÁLIS ZENEI
illeti a Sándorfalvi
TALÁLKOZÓ
SÁNDOFALVA
Önkormányzatot és
SEGÉLYKONCERT
dolgozóit, valamint
ELO
Ambrus László, Sipos
Antal és Gémes Balázs
vállalkozókat, hogy a
lebonyolításhoz szükséges eszközöket és
kellékeket nagylelaz első száz belépő ajándék pólót kap
kűen biztosították a
tavalyi rendezvényhez.
Az idei koncertsorozaton 14-15 zenekar fellépésére lehet
számítani és az első
100 belépő ajándék
Adomány (belépő): 1 napra 897Ft
2 napra 1703Ft
pólót is kap. Azon érSÁNDORFALVA, SZÉCHENYI U. 26/1
deklődőket is szívesen
facebook.com/CmhzenehazaKlub
látjuk, akik bár nem

II.

Tisztelt Sándorfalviak!
Habár a fellepő zenekarok közül
sokan országunk távol eső részéből
érkeznek hozzánk játszani – legyen
az Budapest vagy Nyíregyháza (nem
mellékesen, idén Szlovákiából is várunk egy kiváló bandát) –, ezt mind
ingyen, a jó ügy érdekében teszik,
egy jelképes, de annál szívélyesebb
vendéglátás fejében.
A rendezvény ötlete Mák Antal, az
Agydaganat nevű őspunk zenekar (az
Agydaganat körülbelül azt a szerepet

töltötte be Nyíregyházán, mint Szegeden és környékén a CPG) vezetőjének fejéből pattant ki, miután 3
évvel ezelőtt koncertet adtak Sándorfalván. Mivel szimpatikusnak találta
településünket és az adottságokat is
megfelelőnek látta, úgy döntött, tető
alá hozza ezt a rendezvényt, annak
ellenére, hogy mar hosszú ideje az
Egyesült Államokban él. Felkereste helyi barátait, Bodócs Attilát és
Oberdlik Ferencet, hogy a szervezésben és lebonyolításban együttmű-

www.sandorfalva.hu
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KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT...

Az ízületi porcok egészségéről
Egy rossz mozdulat. Egy nyilalló érzés a térdünkben vagy a
vállunkban. Sokak ekkor szembesülnek azzal, hogy ízületeik
nem működnek úgy, ahogy szeretnék. Valami baj van. A problémának pedig számtalan oka lehet. Fiatalabbakat és időseket
egyaránt érinthet. Hiszen ízületeinket sokféle módon terheljük.
Terheljük a mindennapos mozgásunkkal is, de fokozott megterhelésnek vannak kitéve intenzív sportoláskor vagy túlsúly
esetén, amikor a normálisnál nagyobb súly nehezedik a csípő-,
a boka- és a térdízületekre.
Mi történik az ízületeinkkel?
Az életkor előrehaladtával a szervezet nem termel elegendő kollagént a
porcok épségben tartásához. Ennek
következményeként a csontvégeket borító porcok elvékonyodnak,
kopnak, töredeznek. A porc a lassú
elhasználódás miatt elveszti simulékonyságát, ami nehezíti az ízületek
mozgékonyságát is. Így alakul ki a
porckopás, az artrózis. Előrehaladott stádiumban lévő artrózisban
az ízületi sejttörmelék az ízületet

gyulladásba hozhatja, ezáltal a kopási folyamat még inkább felgyorsul.
Az, hogy az életkor előrehaladtával
a porcszövet anyagcseréje lelassul,
a porcállomány megvékonyodik, és
csökken a rugalmassága, természetes folyamat. Azonban ez a folyamat
nem feltétlenül csak az idősebb korúaknál kezdődhet el. Oda kell figyelniük mindazoknak, akik intenzíven
sportolnak, rendszeresen járnak aerobic- vagy fitneszórákra, vagy nehéz
fizikai munkával terhelik túl az ízü-

A korral jár
Ugye, hogy mindenki azonnal az
idős kor problémáira gondol, amikor
ezt a – szinte közhelyszerű – rövid
állítást meghallja? Mivel közeleg az
Idősek Világnapja, időzzünk el egy
kicsit a kérdés körül.
Manapság – majdnem úgy kezdtem már én is, hogy az én koromban – igencsak sűrűn előfordulnak
esetek velünk, amik eddig soha nem
történtek meg, és most már mindig
is megmaradnak. Ezekre sokszor az
a válasz, hogy ez már a korral jár.
Azonnal el is kezdem cáfolni, hogy
miért is berzenkedem a mindent
felülíró kinyilatkozás ellen. Mert
nézzük csak meg, a fiatalabb kori
történésekre senki nem úgy reagál,
hogy hozzá teszi ezt a három szót.
Nem emlegetjük a kort az öthónapos
szemünk fényénél, mikor a hátáról a
hasára hengeredik, vagy mikor mindet a szájába gyömöszöl. Akkor sem az
évek számát latolgatjuk, amikor az ötévesünk már egyedül fogat mos, cipőt
fűz, és a labdát is két kézzel kapja el.
Kamasz gyerekeinknél is inkább szeretnénk túl lenni ezen a sokszor nem
normális, aktuális folyamaton, amely
az összes érintett fél számára megpróbáltatás. Ekkor sem hangzik el a kor
emlegetése. Felnőtté válni egyrészt biológiai érettséget, másrészt a nagykorúvá válást jelenti. Ez minden kultúrában
jelentős. Ekkor talán megjelenik a kor
kiemelése, mert van korhoz kötött
jogalap, amelyek felhatalmaznak különböző tevékenységre, cselekedetre.

A következő harminc évet, 30-60
éves korig Erik Erikson német fejlődéspszichológus nyolc életszakaszra
bontotta, amely más-más kihívást
foglal magában. Az öregedés kezdetét 65-74 éves korra teszi, ami ez
után jön, az maga az öregkor, amikor
mindent ennek a kornak a rovására
írunk. Sorolom: elmagányosodás, családi kapcsolatok lazulása, házastárs
elvesztése, betegségek. Megjegyzem,
a tiltakozásomat alátámasztva, ezek
a dolgok mind előjöhetnek fiatalabb
korban is. Persze, egyúttal szeretném,
ha a kedves olvasó érezné az iróniát.
Emlékezzünk meg egy kicsit az
Idősek Világnapjáról.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét AZ IDŐSEK
VILÁGNAPJÁ-vá. Napjainkban kb.
600 millió hatvan év feletti személy él
a Földön, számuk 2025-re akár meg
is kétszereződhet, éppen ezért a gyorsan öregedő világban az idősek sokat
segíthetnek – önkéntes munkával, tapasztalataik átadásával. Célja nemcsak
az évek meghosszabbítása, hanem az
életminőség javítása. Hivatalosan ez a
világnaphoz kötődő határozat.
Egy kicsit boncolgassuk a hétköznapokat. Magamat figyelve rájövök,
hogy a sok bosszantó dolognak nézhetjük a másik oldalát is és mindjárt
nem olyan lehangoló a helyzet. Persze, amikor elfelejtünk valamit, vagy
nem jut eszünkbe, hogy hova tettük a
nyakunkban lógó szemüveget, akkor
ezt nem tudjuk mindig vidáman ke-

leteiket. Azonban az ízületi elfajulás
megelőzhető, illetve késleltethető
megfelelő életmóddal és odafigyeléssel, pl. testsúlycsökkentéssel, kíméletes testmozgással és gyógytornával.
Ezen felül az ízületi porcok kopását
késleltetjük, illetve regenerálódását
elősegíthetjük olyan hatóanyagokkal, mint pl. glükózamin-szulfát, a
kondroitin-szulfát, amelyeket már
korszerű, komplex étrend-kiegészítő
tablettákban is megtalálhatunk.
Miben segíthetnek ezek a
hatóanyagok?
Glükózamin-szulfát: A glükózamin
biztosítja az ízületek között elhelyezkedő folyadék alapvető alapanyagainak bioszintézisét. Glükózamin-pótlás során az ízületi porc pusztulása
lassul, és ezzel egyidejűleg megkezdődik a pusztuló szövetek regenerálódása is.

zelni. Próbáltam annak az esetnek is
a humorosabb oldalát nézni, amikor
a nyáron egyszer zöldbabszedés közben fel akartam állni, hogy tovább
menjek egy bokorral, ám a derekam
nem engedte még azt sem, hogy
kiegyenesedjek. Már tudtam, hogy
vége, mert máskor is megtréfált ez
a nem is derék derekam, így kétrét
görnyedve kellett valahogy bejutnom
a lakásba. Mivel magamban voltam,
valahogy meg kellett oldani a helyzetet. Tervet készítettem. A vödörre
támaszkodva, amibe a zöldbabot
szedtem, nagy nehezen eljutottam a
szerszámos fészerig. Itt már válogathattam az eszközökben, hogy mivel
is sétáljak be a lakásig. Volt kapa,
gereblye, ásó, nagy lapát – hát, egyik
sem nagyon kézenfekvő ilyen eset kisegítésére. Ekkor azonban megláttam
a szerszámok alatt egy régi rücskös
nyelű, napszítta gereblyenyelet, ami
volt vagy ötven éves, s már nem is
szolgált igazán, néha egy-egy paradicsom mellé leütöttük támasztéknak.
Már sokszor mérgelődtem, hogy a
párom miért nem teszi már a tűzrevalók közé, most pedig nagy szolgálatot tett. Ezzel sikerült besétálnom.
Hát, a többit nem részletezem, csak
annyit, hogy amikor a párom meglátott, előkereste az ő volt mankóját
és megjegyezte, hogy milyen jó, hogy
el volt törve a lába. Most nagyon jó
szolgálatot tett nekem a két mankó.
Ez az eset egy ideig ágyhoz kötött,
majd idővel sikerült rendbe hozni

www.sandorfalva.hu

Kondroitin-szulfát: A porc egyik
fő alkotóeleme, amelyet kiváló vízmegkötő képesség jellemez. Ezáltal
biztosítja a porc mechanikus-elasztikus tulajdonságait. Alkalmazásával
helyreállítódik az ízületi porc anyagcsere-egyensúlya. A glükózamin- és
a kondroitin-szulfát hatóanyag-kombináció hozzájárul a normális porcképződéshez, így elősegíti az ízületek
egészséges működését. A kéz- és a
térdízületek kóros kopása elsősorban
a nőket, a csípő- és a gerincprobléma
mindkét nemet egyformán sújtja. A
jó életminőség megőrzésében, helyreállításában az orvos ugyan segíthet,
de a legtöbb mégis a betegen múlik
és az időben elkezdett megelőzésen.
További kérdéseivel forduljon az
Akácia Gyógyszertár munkatársaihoz!
Dr. Szigetiné Dr. Szilágyi Ildikó

magam és utána már csak azon tréfálkoztunk, hogy milyen jó…, hogy
volt egy mankó. Mindenkinek vannak hasonló esetei, d ahhoz, hogy
megtaláljuk az átmenetet a bosszúság
és a humor között, az kell, hogy pozitívan álljunk a dolgokhoz, ami nem
mindig és nem mindenkinek sikerül.
Megemlíthetném még a korral járó
betegségeket, a magunkba fordulást,
a testi és lelki sérülékenységünket, a
szeretett személyek elvesztését, a feledékenységet, de ide kell sorolni ugyanakkor az évek alatt megszerzett bölcsességet, amit bármikor, ha igény van
rá, továbbadhatunk. Megőrizhetjük a
fiatalos lelkületünket, sportolhatunk,
nyelvet tanulhatunk, képezhetjük magunkat a számtalan elektromos kütyü
kezelésében. Mert ha akarjuk, ezek is
a korral járnak. Az igazi öregség akkor kezdődik, amikor nem találunk
hasznos tevékenységet, eltávolodunk
a korábbi közösségeinktől. Ezek ellen
magunknak kell tenni. A világnapra,
mint ünnepre utalva, kívánom, hogy
legyen ehhez erőnk, mindig legyünk
optimisták, bizakodók, elfogadók, legyen körülöttünk szerető család, közösség, és főleg legyen jó egészségünk!
Befejezésül pedig elmondom,
hogy október elseje még a Zene és
a Fájdalomcsillapítás világnapja is.
Mindhárom világnapról részletesen,
sok érdekességeket olvashatunk az
interneten vagy a könyvtárban megtalálható kiadványokban.
Belovai Antalné
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EESZI Idősek klubja szolgáltatásai
Olvasóink részére szeretnénk
néhány információval szolgálni az EESZI Idősek klubja szolgáltatásairól. (EESZI
= Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény)

Az idősek klubja lehetőség a pihenésre, a nyugalomra vagy a színes
programokra. Megoldás a biztonságot, társaságot, változatosságot,
meghitt beszélgetéseket keresőknek.
A jó közösségi szellem kialakítása
érdekében az emberi kapcsolatok
megteremtésének lehetőségeként

közösségi helyiségeket alakítottunk
ki: jól felszerelt konyha, ebédlő, pihenőszoba, tágas terasz; kényelmesen,
otthonosan berendezett társalgó.
Az idősek klubja szolgáltatásai:
• a klubban rendelkezésre álló napi-,
hetilapok, könyvek, kártya és társasjátékok használata, műszaki készülékek (TV, rádió, videó, CD,
DVD lejátszó) használata,
• részvétel a klub által szervezett szabadidős programokon (pl. filmvetítés, irodalmi délelőtt, zenés rendezvény, kézműves foglalkozás,

Tisztelt sándorfalvi lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a házi csatorna felülvizsgálatot és
átvételt bejelentő telefonos rendszerünk kapacitás-növelése érdekében
augusztus végétől rendszerbe állítottuk a
+36 (30) 496 2450
mobiltelefon számot is, amelyen szintén be lehet jelenteni a házi
csatorna elkészültét és kérni annak felülvizsgálatát.
Ezen telefonszámon szintén munkanapokon 8 órától 15 óráig
fogadjuk a hívásokat, és kizárólag a sándorfalvi házi csatornák elkészültét
lehet bejelenteni és kérni azok felülvizsgálatát. Amennyiben ügyintézőnk
a hasonló bejelentések fogadása miatt nem tudja a telefont felvenni vagy
foglalt a vonal, kérjük, hogy a bejelentő próbálkozzon újra.
Más műszaki üggyel kapcsolatban, a szokásos központi
telefonszámainkon lehet társaságunkat elérni:
Ügyfélszolgálat: +36 (40) 922 334
Hibabejelentés: +36 (80) 922 333
Alföldvíz Zrt.

Felhívás
A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit
Kft. felhívása a 2014-2015-ös év hóeltakarítási munkálatokra, a város
közigazgatási területén.
A felhívás magába foglalja a Sándorfalva bel- és külterületi útjainak hótól
történő megtisztítását.
1. körzet: A város belterületének főútjai.
2. körzet: A város belterületének keresztutcái.
3. körzet: Külterületi kiskertek (Vedres szőlő, Kővágó, Csibafa)
4. körzet: Külterületi tanyavilág – Homokpuszta
Az egyes körzetekre a következő technológiai feltételnek kell megfelelni:
Állítható ferde toló és vontatott lappal rendelkező
100 LE fölötti erőgépek
Várjuk azon vállalkozók jelentkezését, akik a fenti technológiával rendelkeznek.
Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét, hogy minden körzetre beadott érvényes
legkedvezőbb ajánlatot fogadjuk el. Egy ugyanazon géppel csak egy körzet
takarítási munkálatait lehet elnyerni.
Továbbá várjuk olyan vállalkozók jelentkezését, akik rendelkeznek szállító és
rakodásra alkalmas járművekkel, gépekkel.
Jelentkezési határidő: 2014. október 17.
Az árajánlatot tartalmazó jelentkezéseket, zárt borítékban a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. hivatalos irodájába
(6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. szám) kérjük eljuttatni.
Sándorfalva, 2014. szeptember 10.

kerti parti stb.)
• születésnapok, névnapok, jeles ünnepek megünneplése,
• egészségügyi alapellátás keretében
orvosi javaslatra történő gyógyszeradagolás, rendszeres vérnyomásmérés, szűrővizsgálatra való
eljutás megszervezése, szükség
esetén háziorvossal való kapcsolattartás, tanácsadás az egészséges
életmódról, előadások szervezése,
szakellátásokhoz való hozzájutás
segítése,
• segítségnyújtás hivatalos ügyek
intézésében, a klubtagok gondja-

ikkal, problémáikkal tanácsért, segítségért bizalommal fordulhatnak
a klub munkatársaihoz, az intézmény valamennyi szakemberéhez,
• ruházat mosása, vasalása,
• zuhanyzó használata, igény esetén
gondozói segítséggel.
A klub nyitvatartási ideje: hétfőtőlpéntekig 7.30–15.30 között
A klub címe: 6762 Sándorfalva,
Dózsa Gy. u. 33.
Telefon: 06 (20) 777 1310
EESZI klub dolgozói

Tájékoztatás

a házi csatornarákötések kiépítésével kapcsolatban
Városunkban a szennyvízelvezető hálózat műszaki átadása
2014. július 5-én megtörtént.
A hatályban lévő jogszabályok alapján, annak a
szennyvízkibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá, a közcsatorna üzembe helyezését
követő 90. naptól, azaz településünkön 2014. október 5. napjától
talajterhelési díjat kell fizetnie.
A talajterhelési díjjal kapcsolatos feladatokat az Adótörvényben
rögzítettek alapján az önkormányzati adóhatóság látja el.
A talajterhelési díj összegét a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban Kdtv.) 21/A. §. (1) szerint
a kibocsátónak önadózás útján kell bevallania és megfizetnie
a tárgyévet követő év március 31-ig.
Városunk területén a talajterhelési díj mértéke – a Kdtv. alapján –
3.600.-Ft/m3, minden m3 elfogyasztott víz után.
Jogszabályi kötelezettségének eleget téve Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a talajterhelési díjról
szóló 7/2014. (III. 27.) önkormányzati rendeletét, melynek 6. §-a
értelmében a tárgyévre a talajterhelési díj alól mentességben részesül
az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem
haladja meg a 15 m3-t.
Abban az esetben, ha az ingatlanon a vízszolgáltató Alföldvíz Zrt.-vel
kötött szerződés alapján a házi ivóvízhálózatra telepített locsolási
vízmérő is van, a talajterhelési díj alapja a teljes vízfogyasztás,
csökkentve a locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével.
Tehát annak a sándorfalvi ingatlan-tulajdonosnak, aki 2014.
október 5-ig nem köt rá a szennyvízelvezető csatornára,
a 2014. évre vonatkozó talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos
kötelezettségéről 2015. március 31-ig önbevallást kell tennie,
a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Adóügyi és
Igazgatási Csoportjánál, a hivatal Sándorfalva, Széchenyi u. 15
szám alatti épületében.
Sándorfalva, 2014. szeptember 1.

Horváth Levente, ügyvezető igazgató

www.sandorfalva.hu

Dr. Kovács Beáta
jegyző
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Sándorfalvi Kisbíró
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS SZENNY VÍZCSATORNA BEKÖTÉSRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Sándorfalva Városi
Önkormányzat gazdasági társasága, a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonprofit Kft. vállalja
a lakosság házi csatorna bekötéseinek elkészítését, amelyen az
épülettől a kiépített tisztító idomig (bekötő aknáig) húzódó
csatornaszakaszt kell érteni. Cégünk immár nyolcadik éve
tevékenykedik a városüzemeltetés és az építőipar területén jelentős
referenciákkal. Társaságunk rendelkezik a munka elvégzéséhez
szükséges szakember-állománnyal és a szigorú műszaki paramétereknek
megfelelően az általunk elvégzett munka minőségéért felelősséget és garanciát
vállalunk.
Érdeklődni Miklós Zoltán építőipari csoportvezetőnél lehet, telefonszáma:
06 (20) 777 1220.
Ügyfélszolgálati iroda (SÖV Kft., 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.)

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

MÁSODY DÁNIEL
ötvös - arany és ezüstműves
06-20-364-2301
Alkotmány körút 12.
(COOP Üzletház)
NYITVATARTÁS:
kedd, csütörtök, szombat
09:00-13:00
Az ékszer örök érték!

Sándorfalván
1959-ben végzettek
55 éves
osztálytalálkozót
szerveznek,
melynek időpontja,
2014. szeptember 27-e
11 óra.
Helyszín
Sándorfalvi Pallavicini
Kastély díszterme

Örömmel értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket,
hogy kibővített, felújított ügyfélterünket megnyitottuk.
Köszönjük a felújítás alatt tanúsított türelmüket és
megértésüket. Reméljük, hogy az új és korszerűbb
hívószámos rendszerrel működő ügyfélterünk elnyeri
tetszésüket.
Októberben új szolgáltatást vezetünk be: széfbérlésre
lesz lehetőségük értékeik megőrzésére. Igényeiket már
folyamatosan jelezhetik kirendeltségünkön.
Felhívjuk bankkártyával nem rendelkező Ügyfeleink szíves
figyelmét, hogy a pénzügyi rezsicsökkentésről szóló
törvény rendelkezése alapján a lakossági számlákhoz
kapcsolódó ingyenes készpénzfelvétel pénztáron keresztül
csak ebben az évben engedélyezett, 2015. január 01-től
pedig ez már csak bankkártyával lehetséges.
Ha az ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget jövőre is
szeretnék igénybe venni, kérjük, hogy kirendeltségünkön
a bankkártya igényléséről időben gondoskodni
szíveskedjenek.
Szeretettel várjuk régi és leendő Ügyfeleinket!
Tisztelettel:
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Sándorfalvai
Kirendeltsége

Kiadó!

Raktár, iroda, üzlethelyiség.
Bérbe adjuk a Sándorfalva, Dózsa György u. 1. sz. alatti
300 m2-es raktárépületet a hozzá tartozó 70 m2-es két
üzlethelyiségből, irodából, szociális helyiségekből álló
épületrésszel együtt.
Az üzlethelyiségek külön is bérelhetők.

Jelentkezés és felvilágosítás:
COOP SÁNDORFALVA ZRT. központi iroda
(Sándorfalva, Szabadság tér 2.)

Tel.: 06 (62) 251 511

Kiadó üzlethelyiség!

Bérbeadásra meghirdetjük a Sándorfalva,
Sövényházi u. 51. sz. alatti 16. sz. ABC (Élelmiszerháztartási áruk üzlete)
megnevezésű üzlethelyiséget.
Jelentkezés és felvilágosítás:
COOP SÁNDORFALVA ZRT. központi iroda
(Sándorfalva, Szabadság tér 2.)

Tel.: 06 (62) 251 511

Szennyvízcsatorna
házi bekötését
egy nap alatt elkészítjük,
teljes körű ügyintézéssel.

Érd.: 06 (70) 387 6806

www.sandorfalva.hu
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