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Végigsétált volna
a medve a Rákóczi utcán
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Fáradtan, biztonságban a Szegedi Vadasparkban FOTÓ: MTI/KELEMEN ZOLTÁN GERGELY

Egészen kicsi annak a valószínűsége, hogy még egyszer ilyen történik: Szlovákiából, a Felvidékről elindult egy medve, és egészen Sándorfalváig juto?. Mehete? volna tovább is, de mindenáron be akart jönni a városba, így meg kelle?
állítani. A történtekre Kovács Krisztián, a Sasér Vadásztársaság hivatásos vadásza emlékszik vissza, és eddig még sehol nem olvaso? részleteket is elmond
a befogásról.

– Akkor kapcsolódtunk be a medve
követésébe, amikor belépeE a vadásztársaság területére. Miközben
jöE végig az országon, mindenhol az
volt a cél, hogy se magában se a lakosságban ne tegyen kárt. Ha nem
akart volna mindenáron bejönni
Sándorfalvára, mi sem fogtuk volna
be, hanem csak köveEük volna egészen addig, amíg el nem hagyja a
társaságunk területét – kezdte a
„medvekaland” legfontosabb tudnivalójával Kovács Krisztián hivatásos
vadász. És akkor gyorsan indokoljuk
meg a többes szám első személyt is:
Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark
igazgatója, aki altatólövedékkel
meglőEe a medvét a Sasér Vadásztársaság tagja, vadászmestere.
Azt valószínűleg senki nem tudja
megmondani, miért jöE erre a
medve, azt meg pláne nem, mért így:

2

– A medvék elvileg nappal pihennek, éjszaka aktívak. Ez az állat viszont folyamatosan mozgásban volt,
ezért is volt különösen nehéz dolgunk nekünk is a befogásnál. Abszolút nem úgy viselkedeE, ahogy
egy medvének kelleE volna. Folyamatosan köveEük a nyomát, de látni
igazából csak akkor láEuk, amikor
Veprik Róbert meglőEe. Mindig
ment, és olyan fáradt volt, hogy
„megszelídült”. Nem volt ez az állat
jámbor, csak teljesen kimerült már –
mondta Kovács Krisztián.
Ennek ellenére fürge volt, többször
is kicsúszoE a követők kezéből, és ha
nem téved ki a Sövényházi útra egy
autó elé, lehet, még később veszik
észre. – Azért volt nagyon veszélyes
a szituáció, mert mindenáron be
akart menni a településre. Gond nélkül végigsétált volna a Rákóczi

utcán, ha nem vesszük észre. ViszszameheteE volna a Tisza felé, vagy
a halastavak felé, nem üldöztük
volna, csak ﬁgyeltük volna a mozgását. Míg el nem feledem: a munka jelentős részét a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóságának természetvédelmi őrei végezték. Hivatásos vadászként úgy éreztem, kötelességem
részt venni a medve keresésében,
pláne így, hogy a vadásztársaságunk
területén járt.
Veprik Róbert aznap egyébként
névnapi ünnepségről jöE ki Sándorfalvára, de korábban csatlakozoE már
a kereséshez, amikor még északabbra
járt a medve. – Amikor körbeálltuk
Sándorfalva szélét a Róna kocsmától
az Aquaplus Kft. bejárójáig, akkor
tudtuk befogni, de oE is szerencsénk
volt. Ez egy nagyon nehéz terep, repcés sűrű rész volt. A repcéből egyál-
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Kovács Krisztián: „A legnagyobb hősök, akik a legtöbbet te;ék azért, hogy semmi baj
ne legyen, a természetvédelmi őrök voltak”

Az MTI graﬁkája Tömörkényig köve;e a medvét

talán nem látszoE ki, oE is úgy veEük
észre, hogy kisétált a földútra. Az is
megdöbbentő volt, hogy nagyon sok
civil nézelődő volt. Akadt, aki már
onnan élőzte az egészet a Facebookon, amikor az Ambrus-tüzépnél
megláEák az állatot. Még akkor is lehetősége volt a medvének arra, hogy
a Tisza felé menjen el. De rendre eltűnt a repcébe. Ekkor már javában
sötét volt, sőt, éjfél után jártunk, a
rendőrök hoztak olyan hőkamerát,

amivel a határon dolgoznak, azzal
láEak bele a repcébe, de még így is
nagyon nagy szerencsénk volt. Amikor kijöE, majd visszament a nádasba, akkor elindultunk utána.
Egyszer csak megint elindult az út
felé, tudtuk, jön. KilépeE elénk, én világítoEam a Szegedi Vadaspark igazgatójának, ránk nézeE, majd elfordult, akkor tudta combon lőni Veprik
Róbert. Beszaladt a repcésbe, csörteteE, majd elcsöndesedeE.

IE azonban még nem volt vége a
sztorinak, meg is kelleE találni az állatot. – A szer öt percen belül hat, és
körülbelül egy óráig aludt tőle a
medve. Csakhogy amíg elkezdeE
hatni, addig sok száz métert is elfuthatoE a lövés helyszínétől. Ám iE is
szerencsénk volt, annak ellenére,
hogy borzasztó sűrű volt az a terület. Kihoztam a vizslámat, medvét
nem látoE, de vadászkutyaként csak
elindult. Fölálltunk csatárláncba, természetvédelmi őrök, rendőrök, civilek. Egymástól három méterre álltunk, úgy tapostuk át az egész nádast, aljnövényzetet. A kutyám nagyon szépen köveEe a nyomát.
Egyszer csak megállt Fanni kutya, jelezte, hogy oE van valami. OE aludt
a medve, akkor rögtön meg kelleE
szervezni az elszállítását. Versenyt
futoEunk az idővel, hiszen ment ki
az altatószer a medvéből. Nem volt
mit tenni, hiába indult el azonnal a
vadasparkból egy autó, amiben oE
volt az állat biztonságos szállítására
alkalmas láda, nem vállalhaEuk azt
a kockázatot, hogy megvárjuk. Fölraktuk egy pick up platójára, és
rendőri felvezetéssel elindultunk
Szeged felé. Megegyeztünk a vadaspark igazgatójával abban is, ha kell,
akkor még adunk neki altatót, de
nem volt rá szükség. A két autó szeged határában a két töltés közöE találkozoE, oE teEük át a vadasparki
autóba a medvét. IE, így ért véget a
történetünk – összegzeE Kovács
Krisztián.
A hivatásos vadász beszélgetésünk alaE többször is megismételte,
ez egy nagyon veszélyes helyzet
volt, komoly gond is leheteE volna
abból, ha tényleg betéved Sándorfalvára a medve.
Utólag lassan romantikussá nemesedik az éjszaka történtek, ám aki oE
voltak tudják, a természetvédelmi
őrök, a rendőrök, a vadászok, a segítő civilek nagyon sokat teEek
azért, hogy így, jól végződjön a
medve „kirándulása.”
Garai Szakács László
***
Lapunk írásunkhoz kapcsolódó címlapfotóját sándorfalvi természetvédelmi őr,
Puskás József készíte;e. A képet a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága
engedélyével közüljük.
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Zöld hulladék:
hetente egyszer
a volt strandon
leadható!

Sándorfalva egy részén egy ideje tart
már a kísérlet: a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft. minden kedden hat órától elviszi a
szelektíven gyűjtöE zöld hulladékot,
sőt, ehhez külön kukákat is biztosítoE mindazoknak, akik a kísérleti
programban érinteE részén laknak a
településnek. Azonban a nyári „fűnyírószezonban” egyre több az ilyen
jellegű hulladék, amelynek szakszerű, szelektív elhelyezése a sándorfalvi hulladékudvar átépítése
miaE okozhat problémát. Ezen
igyekszik segíteni az önkormányzat
a hulladékgazdálkodással közösen.
Minden hétfőn 10 órától 18 óráig a
volt strand területére konténereket
helyeznek ki, amelyekben díjmentesen elhelyezhető a szelektíven gyűjtöE zöld hulladék.
Hangsúlyozzuk, csak a szelektíven gyűjtöE, komposztálható zöld
hulladékot lehet elhelyezni a konténerekben. Melyek ezek? Elnyílt virágok, lehulloE gyümölcs- és
zöldség, ágak, gallyak, lombok, fűnyesedék, kerti gaz tehető bele a kukákba. A többi hulladékot a volt
strandon nem veszik át, azt továbbra
is a sándorfalvi úti nagy hulladéklerakóba kell elvinni.
Többször kértünk már mindenkit
ezeken a hasábokon: annak ellenére,
hogy messzebb kell vinni, kényelmetlenebb, vegye a fáradságot és
vigye ki oda mindazt a hulladékot,
amelyet nem tud, nem lehet belerakni a hagyományos kukákba. Ne
szemeteljük össze a város környéki
erdőket! Mi lakunk iE, mi kirándulunk, élünk ezekben az erdőkben, ne
szemeteljük már össze saját magunknak! Sokkal jobb lenne, ha nem
kellene időről időre különböző szemétgyűjtő akciókat rendezni azért,
hogy legalább egy részét valamenynyire kitakarítsuk ezeknek a területeknek.
Arról nem beszélve: ameddig az erdőbe kiviszik a szemetet, addig a hulladéklerakóba is ki lehetne érni... 
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Nem voltak
pénzügyi gondok
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Elhangzo? a legfontosabb mondat Sándorfalva
2017-es esztendejével kapcsolatban: az önkormányzatnak likviditási gondjai nem voltak. Az előző évi
pénzmaradvány, valamint a bevételek időbeni teljesítése jelentősen hozzájárult a zavartalan gazdálkodás biztosításához.

Sándorfalva képviselő-testületének
május végi rendes ülésén összesen
huszonkét napirendi pontot kelleE
megtárgyalnia és elfogadnia, ezeken
túl három napirendről zárt ülésen
döntöEek. Ezek közül keEővel részletesen is foglalkozik lapunk: hiszen
az egyik a járdapályázat volt, amelyről később még rendkívüli ülést is
tartoEak, lásd írásunkat a 10. oldalon, valamint ekkor döntöEek a díszpolgári és egyéb kitüntetések
adományázásáról – a kitünteEek
méltatása a 6–7. oldalon olvasható.
A zárszámadással kapcsolatban elhangzoE az is, a pályázati források
segítségével megvalósult fejlesztési
feladatokhoz szükséges önerőt az
előző évek tartalékaiból biztosították. Ugyancsak az előző évek tartaléka biztosítoE fedezetet az önerőből
megvalósult fejlesztésekhez. Ezután
gyorsan módosítoEák az idei költségvetési rendeletet: a fő összeg nem
változik, rendeleti döntésekre – például földes utak javítására – elkülöníteE forrásokat kelleE átcsoportosítani. Ezután jöheteE ennek a költségvetésnek az első negyedéves beszámolója, amelyet szintén megszavazoE a testület.
Majd megszavazta a testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásokról szóló rendeletének módosítását. Erre azért volt szükség, mert július 1-jétől Dócban is a Sándorfalvi
EgyesíteE Egészségügyi és Szociális
Intézmény látja el ezeket a feladatokat. Ezután frissíteEék az önkormányzat
vagyonrendeletét:
a
kataszteri nyilvántartáson kell átvezetni a változásokat, ezért kelleE tárgyalniuk róla a képviselőknek.

MeghallgaEák a közbiztonsági beszámolókat is: előbb a rendőrség,
majd a polgárőrség és a katasztrófavédelem és az önkéntes tűzoltók beszámolóját fogadták el a testület
tagjai. Ezután következtek az önkormányzati beszámolók: a belső ellenőrzéséről szóló jelentés, a SÖV
2017-es tevékenységéről szóló beszámolója, mérleg- és eredménykimutatása, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatokról szóló
beszámolók. Módosítani kelleE az
EESZI alapító okiratán is. Elfogadták
azt is, hogy a Rendezvényház és az
Egészségház ingatlanjait összevonják, egy telken legyenek, így hasznosítsák a területet.
Egyhangúlag szavazták meg, hogy
Sándorfalva két határon túli településsel, amelyekkel már eddig is kiváló kapcsolatokat ápolt, testvértelepülési megállapodást kössön. A
város két új testvértelepülése az erdélyi Szentegyháza és a vajdasági
Törökbecse lesz.
Sürgősségi előterjesztésekben tárgyalt arról a képviselő-testület, hogy
a Digi távközlési szolgáltatónak területet adjon bérbe a város, hogy oE
a cég adótornyot építhessen, illetve,
hogy Simor Márton szobrászművészt fölkérjék arra is, az 56-os emlékmű után egy I. világháborús
emlékművet is készítsen a városnak.
Legközelebb június 28-án tart rendes
ülést Sándorfalva képviselő-testülete.
A televízió által is közvetíte; ülés megnézhető a város honlapján – sandorfalva.hu – valamint megtalálhatók a
Sándorfalvi Kisbíró YouTube-csatornáján
is – youtube.com, a keresőbe írják be: Sándorfalvi Kisbíró –, ahol korábbi testületi
ülések felvételei is újra megnézhetők. 
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Szent István is elköltözöE
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Megkezdte a „látható”
munkát is a HungaroSun: körbekeríte?ék a
teret, elkezdték fölszedni a térkövet, Szent
István szobra sem áll
már a helyén.

A május 30-i fölmérés után, június 11én körbekeríteEe a Szabadság teret a
HungaroSun. Eddig is zajloE, persze,
a munka, de most már láthatóvá is
vált. Előbb „villanyszerelési szempontból” fölmérték a Szabadság teret,
azaz megnézték, hol, hogyan futnak a
légvezetékek, miket kell majd kiváltani, elrejteni a föld alá, honnan kapják az áramot most a kandeláberek, és
honnan a templom. Ezután a kivitelező cég az önkormányzat munkatársaival és Sipos Antallal, a Sipa-Vill
Kft. vezetőjével a Pallavicini Kastély
kertjében is terepszemlét tartoEak.
Majd jöE a körbeszalagozás. A
templom és a biciklitárolók elérhetők továbbra is, de ezt leszámítva az

Brutálisnak tűnik, de máshogy nem lehete; csinálni: miután gondosan eltávolíto;ák
a szobrot a posztamensről, ki kell azt is ásni. A markoló és a munkások is mindenre
vigyáztak

egész tér munkaterület, a korábbi átjárók megszűntek: csak körben a járdákon lehet közlekedni. A vállalkozó a tér négy sarkán ﬁgyelmeztető

táblákat is kirakoE, tartsák be az
azokon látható kéréseket!
A szobor természetesen az átépítés
után visszakerül a térre.


Nyugdíjba megy Dr. Bánﬁ Margit
Májusban a testületi ülésen jelente?e be Sándorfalva jegyzője, nyugdíjba vonul. Búcsúbeszédét szó
szerint közöljük.
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Sándorfalviak!

3,5 évvel ezelő; kerültem ide. Azóta ad
nekem kenyeret ez a város.
Amikor indultam, végtelenül hálás
voltam polgármester asszonynak és Sándorfalvának azért, hogy nyugdíj elő; 3,5
évvel lehetőséget kaptam egy ma már
negyven éves közszolgálati életpálya emberi befejezéséhez.
Miközben munkámmal nap, mint nap
igyekeztem legjobb tudásom, az összes
éle;apasztalatom felhasználásával szolgálni ezt a kisvárost közben rájö;em, a
remélt célnál lényegesen többet kaptam
Önöktől. Nagyon szerencsés vagyok!
Jól működő hivatal tagja lehe;em csapatban együ; dolgozó munkatársakkal.

A végze; munkát reálisan és helyén
értékelő, a város fejlesztése iránt elköteleze; képviselő-testület döntéseit készíthe;ük elő és hajto;uk végre.
A mindennapos gondok közö; is jól,
emberközpontúan működő, egymást segítő intézmények a békés feladatmegoldások színterei voltak számomra.
Persze lehet azt mondani, hogy most
megszépülnek a hétköznapok. De ez nem
igaz!
Nyilvánvalóan voltak nehéz napok,
nehéz döntések, rosszkedvű egyeztetések
(szennyvízelvezetési projekt stb.), de
ezek mindig csak közbenső állomások
voltak az ado; helyzetből kihozható –
szakmai tudásunk szerint – legjobb döntésig, döntés-előkészítésig.

És szándékosan a végén: Sándorfalva
igazgyöngy. Szeged közelségében
 jellemzően széles utcáival,
 a Natura 2000-es környezetben
érintetlen természetességével,
(amit az i; élők talán nem mindig
értékelnek a helyén),
 az i; élők nyito;ságával, barátságosságával, és szerénységével
 az összetartó, méretéhez képest
nagyszámú civil szervezeteivel,
igazi nyugodt kisváros ahol jó, és érdemes élni, dolgozni. Semmi csoda nincs
abban ehhez képest, hogy a város lakosságszáma növekvő. Mindig örömmel és
szép emlékekkel fogok ide visszalátogatni.
Miközben ismét megköszönöm, hogy
közösségük tagja lehe;em az elmúlt
években, őszinte szívvel kívánok Sándorfalván mindenkinek a magánéletében
sok boldogságot, vidámságot, jó egészséget, munkájukban pedig sikereket, álmaik szerinti eredményeket!
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Új díszpolgárunk:
Nemes Nagy János
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Május 24-én Sándorfalva képviselő-testülete zárt ülésen döntö?e el, kik azok,
akiknek a munkáját idén a június 29-én tartandó ünnepi testületi ülésen
kitüntetéssel, oklevéllel ismeri el. Íme 2018 legkiválóbbjai.
Díszpolgár:
Nemes Nagy János

„Díszpolgári cím kiemelkedő tudományos, művészeti, közéleti, gazdasági, oktatási-nevelési, közművelődési életműért, a közösséget szolgáló önzetlen és jelentős munkáért adományozható, olyan
kiváló személyiségnek, aki tevékenységével, maradandó alkotásával hozzájárult
Sándorfalva Város fejlődéséhez, anyagi és
szellemi gyarapodásához, elősegíte;e a
város tekintélyének növelését i;hon és
külföldön” – olvasható Sándorfalva
Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló rendeletében. Ha valakire, akkor Nemes
Nagy Jánosra a föntiek tökéletesen illenek. Húsz éve él Sándorfalván,
köztiszteletben álló, megbecsült személy. Gyerekkorát Petőﬁszálláson
töltöEe, öten voltak testvérek, ő volt
a legﬁatalabb. Két bátyját még gyerekként elveszteEe, édesapja is korán
elhunyt, így bátyjai és édesanyja nevelték föl. Korán megtanulta a felelősségvállalás, a munka, a család
fontosságát. Petőﬁszálláson járt iskolába, majd a húsipari szakmunkásképző iskolában végzeE hentesként.
A Szakma kiváló tanulója verseny
győzteseként évfolyamában jutalomként hamarabb végzeE. Az iskola
után ismerte meg feleségét, Erzsikét,
akivel 1970-ben kötöEe össze életét,
amely kötelék azóta is tart. Két ﬁuk
születeE, tisztességre, becsületre tanítva nevelték őket.
Nemes Nagy János céltudatos,
szorgalmas emberként fejleszteEe
tudását, nem reEent meg az élet kihívásaitól. DolgozoE a Pickben szúrómesterként, majd boltvezető és
eladó leE a tömörkényi hentesüzletben. A hetvenes évek közepén oEhagyta a biztos állását, és fóliás
kertészkedésbe kezdeE. Helyi és vi-
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déki piacokon árulták a megtermelt
növényeket. 1987-től 1987-ig egy
Sándorfalvához közeli tanyán, de
Szatymazon éltek és gazdálkodtak.
Átlagon felüli a kommunikációs
képessége, könnyen tudoE szót érteni az emberekkel, és jó viszonyt
ápolni mindenkivel. Ezeket a képességeit a kilencvenes években már
mint önkormányzati képviselő is kamatoztaEa. Ekkor hozták létre a testület tagjai magánemberként a Sándorfalváért Alapítványt, amelynek ő
is alapító tagja volt. Sokat teE a város
fejlődéséért, oktatási, kulturális,
egészségügyi fejlesztések megvalósításáért. Még a téesz megszűnését
követően jó helyismeretével és szakmai tudásával hasznos munkát végzeE a Földrendező és Földkiadó
BizoEság tagjaként. Elnöke volt a
Sándorfalvi Vadásztársaságnak, tizenöt éve át vezeEe. Ekkor kezdte el
a társaság a vadkacsanevelést.
Aktív nyugdíjasként reggeltől
estig fáradhatatlanul tevékenykedik
az üvegházaikban. Hobbi szinten
méhészkedik is, galambokat is tart,
sőt igazi ezermesterként régi gépeket is renovál.

Közművelődésért:
Király Györgyné
– posztumusz

„A »Közművelődésért« kitüntető cím
adományozható annak a személynek, aki
a közművelődés területén végze; kiemelkedő tevékenységével hozzájárult Sándorfalva Város szellemi értékei megőrzéséhez, megismertetéséhez” – áll a
rendeletben. Király Györgyné 1990ben kezdeE el dolgozni a sándorfalvi
művelődési házban, ami abban az
időben két fős intézményként láEa el
a település közművelődési feladatait.
Az évek során a művelődési házból
kialakult a több telephelyből álló Sán-

dorfalvi Kulturális Központ, amely
folyamatnak végig tevékeny részese
volt. Részt veE az első művészeti iskola elindításában. Munkája iránti
alázatosságával, szeretetével és kitartásával kivívta kollégái és a sándorfalvi civil szervezetek tiszteletét,
nagyrabecsülését. Megyejáró Néptáncfesztiválok, Falu- és Városnapok,
közösségépítő és civil rendezvények
lebonyolításában veE rész, fáradhatatlanul, sokszor egészségét sem kímélve. Önfeláldozóan teEe a saját és
sokszor a mások dolgát is. Igazi csapatember, segítőkész, megbízható
személy, aki a háEérben meghúzódva nagyon sokat teE a huszonnyolc év alaE településünk közművelődéséért, a kultúráért. A közösség érdekében való tenni akarása példa értékű mindenkinek. A díjat sajnos már
nem tudja átvenni: hosszú betegség
után idén májusban elhunyt.

I>úságért: Pataki Ildikó

„Az »I:úságért« kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a sándorfalvi gyermekek, ﬁatalok testi és
szellemi fejlődése, oktatás-nevelése, illetőleg személyisége, tehetsége kibontakoztatása érdekében kiemelkedő tevékenységet végez.” Pataki Ildikó 1991 óta dolgozik a sándorfalvi óvodában óvodapedagógusként. Gyerekszeretet,
odaadás, kedvesség, kreativitás, empátia, magas fokú szakmai tudás jellemzi munkáját. Szülőkkel való
együEműködése, kapcsolaEartása
példaértékű, jó közösségépítő. Több
éve munkaközösség-vezető, második
éve intézményvezető-helyeEes. Közel húsz éve a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület elnöke. Programokat szervez, pályázatokat ír, sikeres
pályázatai gazdagítják a sándorfalvi
óvodás gyermekek mindennapjait.
Nemcsak az intézményben, hanem
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Sándorfalva kulturális és társadalmi
életében is nagy szerepet vállal.

Közszolgálatért:
Kériné Csaba Ildikó

„A »Közszolgálatért« kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki a
közszolgálat területén munkakörét meghaladóan, tartósan kiemelkedő, példamutató munkájával, a közösség érdekében
tevékenykedik.” Szakemberek szerint
egy városnak ugyanúgy lelke van,
mint egy embernek. Ugyanúgy gyönyörű, csúnya, unalmas, érdekes,
szomorú, vidám lehet, mint egy ember. A XXI. század nagy kihívása,
hogy összeteE környezetünket tudatosan alakítsuk. A magas szintű szakmai tudás melleE kell hozzá hit,
jókedv, fantázia, ügyesség, szorgalom. Kériné Csaba Ildikó Sándorfalva
iránti elköteleződésében mindegyik
elem jelen van. Településmérnökként
sokféle tudást egyesít magában, egy
sokszereplős csapatot irányít nap
mint nap. Az Európai Uniós források
2014–2020 közöEi felhasználásának
megtervezésében és felhasználásában
jelentős szerepe van. Ez a szerep a
sándorfalvi érdekeket szolgáló megvalósítása a tervezéstől a projektek
befejezéséig, illetve a projekt fenntartási időszakának végéig folyamatos
jelenlétet, kitartó, precíz munkát igényel, amely sokszor a munkaidőre
sincs tekinteEel. Ildikó a Sándorfalván eddig eltöltöE évek alaE nagy
szakmai tapasztalaEal, elhivatoEsággal működik közre a műszaki-beruházási ügyek melleE a városüzemeltetési feladatok intézésében is.
Az előzőkben írtakhoz képest ráadásként mindenki csak úgy ismeri,
mint ﬁgyelmes, türelmes, mindig
mosolygós, derűt sugárzó munkatársat, és ez jó hatással van a környezetére. Igazi közösségi ember,
aki harmincöt éve dolgozik a köz
szolgálatában.

Az Év Vállalkozója:
Sipa-Vill Kft.

„»Az Év Vállalkozója« kitüntető cím
adományozható annak a sándorfalvi
székhellyel vagy telephellyel rendelkező
egyéni vállalkozónak vagy gazdasági társaságnak, aki vagy amely legalább két éve
eredményesen működik a településen,
szakmájában elismert, tevékenységével
jelentős mértékben segíti vagy segíte;e az
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önkormányzat feladatai megvalósítását,
előmozdíto;a Sándorfalva település fejlődését, amellyel példaként szolgál más vállalkozásoknak.” Sipos Antal sándorfalvi lakos 2009-ben egyéni vállalkozóként kezdeE dolgozni. Egyre többen
ismerték meg a kiváló szakmai ismeretekkel rendelkező, tisztességes
munkát végző vállalkozót. Hogy ki
tudja szolgálni az egyre bővülő
ügyfélkört, kollégákat veE fel maga
mellé és 2013-ban megalapítoEa a
Sipa-Vill Kft.-t. Nemcsak hagyományos villanyszerelési munkákat vállalnak. Folyamatosan képezik magukat, hogy az új rendszerek szerelését
is el tudják végezni. Így nem idegen
tőlük a gyengeáramú rendszerek, riasztó- és kamerarendszerek, elektromos kapuk, napelemek szerelése.
Az egész országban vállalnak munkákat, de ha tehetik, elsősorban a
Csongrád megyei megrendelőkre
koncentrálnak. Sándorfalván is nagyon sokan keresik meg a pontos, körültekintő munkát végző vállalkozást. Így Sándorfalva Város Önkormányzata is sok esetben fordul
hozzájuk. A Nádastó kompleE villanyszerelése is az ő kezük munkáját
dicséri. Sürgős, váratlanul kialakult
problémák esetén is mindig számíthatunk gyors, hatékony segítségükre.

Sándorfalva Tehetsége:
Benedek Péter, i>. Tartóczki
István, Tóth Zsóﬁa

„»Sándorfalva Tehetsége« kitüntető cím
adományozható annak a 25. életévét még
be nem töltö;, sándorfalvi lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanulónak vagy hallgatónak, aki tanulmányi eredménye, tanulmányi versenyeken
elért eredménye, kulturális-művészeti
területen elért eredménye, sportversenyen elért eredménye vagy a közösségért
végze; tevékenysége olyan kiemelkedő,
hogy társai számára például szolgál.”
Benedek Péter szabadidejében a
Sándorfalvi Polgárőr Egyesületben
tevékenykedik iDú polgárőrként.
2009 októberében kezdeE karatézni,
2014-től a BaEodóval, a japánkardvágás művészetével is foglalkozik.
Az évek során több nemzetközi karateversenyen is megméreEeEe, és
igen előkelő helyezésekkel büszkélkedhet, legkiemelkedőbb eredménye a Tulceában, Romániában elért
Európa-bajnoki második hely. Mun-

káját a Magyar Karateszövetség idén
elismerő oklevéllel jutalmazta.
i>. Tartóczki István a Pallavicini
Sándor Általános Iskolából Szegeden a Vedres-szakgimnáziumban tanult tovább. Remek statikai érzékkel
rendelkezik. Tavaly és idén is csapatban elindult a Szolmusz Tésztahíd Építőversenyen, mindkétszer
megnyerték, idén a tésztahídjuk
245,4 kilogrammnyi terhelést bírt ki.
Mérnök szeretne lenni, épületeket
vagy autókat tervezne.
Tóth Zsóﬁa biológia szakos hallgató a Szegedi Tudományegyetemen.
Már elsőévfolyamosként, 2016-ban
elnyerte a Szegedi Tudós Akadémia
A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások
Jövőjéért Alapítvány Szent-Györgyiösztöndíját. 2016 decemberétől a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai
Intézetében Haracska Lajos profeszszor kutatócsoportjában dolgozik. Az
öregedést befolyásoló géneket vizsgálja, de rákutatással is foglalkozik.
Hamarosan megjelenik első önálló
tudományos közleménye.

Sándorfalva Közösségéért
Elismerő Oklevél:
Berta István, Gonda János

„»Sándorfalva Közösségéért Elismerő
Oklevél« adható elismerésül olyan személy, jogi személy, civil szervezet, öntevékeny közösség, civil társaság számára,
aki vagy amely a településért, a város lakosságának szellemi vagy ﬁzikai gyarapodásáért, vagy az önkormányzatért
kiemelkedő tevékenységet végze;, de
más önkormányzati elismerésben nem
részesült.” Berta István évek óta óriási szorgalommal és lelkesedéssel alkotja azokat a remekműveket,
amelyek Sándorfalva nevezetességeit örökítik meg: látható a Pallavicini Kastélyban ilyen kicsinyíteE
mása a templomnak, a buszpályaudvarnak, magának a kastélynak is
sok más épüleEel, lakóházzal együE.
Gonda János a sándorfalvi rendezvények szinte állandó résztvevője.
Mindig szívesen jön a hívó szóra,
lehet számítani segítségére. Városnapokon, egyéb önkormányzati, civil
rendezvények alkalmával lovas fogatával megkocsikáztatja városunk
vendégeit. A kétkezi munkától sem
riad vissza, a böllércsapat tevékeny
tagja volt hosszú évekig.
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Akiknek a savanyúság
jelenti az édes életet
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Ha savanyúság, akkor Fischerék. És ezt nemcsak Sándorfalván tudja mindenki,
hanem Szegeden is egyre többen vannak azzal tisztában, ha ﬁnom, házi savanyút
szeretnének a fő fogás mellé, akkor érdemes őket keresni a Mars téri csarnokban.

Készül a káposzta. A műanyag hordók melle; két fahordóban is savanyodik a zöldség

– Sógornők vagyunk, a férjem szülei
valamikor a hetvenes években kezdték – emlékszik vissza a kezdetekre
Fischer Ferencné. – Akkor még lovas
kocsival viEék be a Mars térre a savanyítoE káposztát. Anyósom 1984es halála után veEük át mi – ma már
így mondjuk – vállalkozást, ekkor
léptünk be. Előbb csak besegíteEünk
iEhon is és a piaci káposztaárulásban, majd a férjem is iEhon maradt.
Apósom húsz éve, 1998-ban hagyoE
iE bennünket. Azóta pedig csak mi
visszük a céget, illetve most már a
gyermekink is benne vannak, ők is
alkalmazoEak.
Fischerék közel harmincféle savanyúságot készítenek az oEhoni, Árpád utcai savanyító üzemükben.
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Vannak ezek közül szezonálisak, különlegesebb termékek, mégis a legtöbbet a mai napig az édes vegyes
vágoEból és a csemegeuborkából
adnak el. Nyaranta ezek mellé fölzárkózik a kovászos uborka, télen
pedig a savanyúkáposzta.
Árulnak iEhon a piacon, de Szegeden, a Mars téri nagycsarnokban
sem kell „bemutatni” senkinek a
boltjukat. – Az egyik legnagyobb
vállalásunk ennek az üzletnek a bérleti joga volt. A piaccsarnok felújítása után volt lehetőség arra, hogy
ez a bérleti jog a miénk legyen huszonöt esztendőre. EldöntöEük, belevágtunk. Azóta oE árulunk.
Korábban is benn voltunk a Mars
téren, volt helyünk az egyik kisebb

csarnokban is a nagycsarnok átépítése előE. Nagyon sok törzsvásárlónk van a megyeszékhelyen is, de
szállítunk éEermeknek is. Általában
az a jellemző, hogy mi visszük ki a
savanyúságot, de néha az is előfordul, hogy vagy oda a csarnokba jönnek be, vagy ide hozzánk az Árpád
utcába. A szegedi átlagember pedig
jellemzően a hétvégéhez közeledve
szeret vásárolni, de úgy gondolom,
ezzel mindannyian így vagyunk. A
hétfő és a keddi nap az a piaccsarnokban is lazább, olyankor általában
csak egyvalaki van benn, jellemzően
én vagy Marika. De szerdától vasárnapig már legalább keEen árulunk.
Nyaranta egy kicsit könnyebb, ősztől tavaszig tart az igazi szezon. Bár
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most, a nagy esőkben többen jöEek,
hogy elkapta őket, vagy rokonukat a
vihar, egy kicsit megfáztak, és vinnének savanyú káposztát – sorolta a
tudnivalókat Fischer Ferencné.
De az árusítás igazából csak az
egész folyamat vége. A savanyítást
nem nagyon lehet gépesíteni, iE a
munkafolyamatok szinte kivétel nélkül emberi, kétkezi munkát igényelnek. – Egyetlen gépünk van, ami
szeli a káposztát, de azon túl tényleg
mindent a két kezünkkel csinálunk.
Nagyon máshogy nem is lehet.
Ugyanazt a receptet használjuk a savanyításnál, amivel anyósomék elkezdték, ez azóta sem változoE.
Nem rakunk bele tartósítószert a ká-

Ki legyen
a következő?

Felhívásunk továbbra is aktuális:
várjuk az önök javaslatait is! Melyik sándorfalvi cégről, vállalkozásról olvasnának szívesen lapunkban? E-mailjeiket a kisbiro
@sandorfalva.hu, vagy a sandorfalvikisbiro@gmail.com címre
várjuk.
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posztába, ezért is jönnek hozzánk
nagyon sokan vásárolni. Uborka,
paprika esetében, amikor ezeknek a
növényeknek a szezonja van, elszeljük, és azt egész évben keverjük,
használjuk. Hogy mennyire kézi
munka ez az egész: nem nagy menynyiségben, de szoktunk például sajtkrémmel töltöE cseresznyepaprikát
készíteni. Ilyen gép nem létezik,
amely ezt meg tudná csinálni. Nagy
konzervgyárakban talán, de ezek
tényleg olyan különleges és kis
mennyiségek, amelyeket nem érné
meg nagyban csinálni. Az újabb ízeket, különlegességeket ők találják ki,
ha beválik, bekerül a „repertoárba”
– mondta Fischer Ferencné.
– Néha a vevők is kérik, savanyítsunk például cukkinit, vagy patiszszont, kis görögdinnyét, de olyan is
volt, hogy valaki szilvát, vagy almát
szereteE volna savanyúságnak –
veEe át a szót Bárkányiné Marika. A
sógornő elmondta azt is, a vevőik jelentős része szeret válogatni, oE a
boltnál, sorban állás közben mutogatják, éppen melyik savanyút tegyék a zacskóba. Nincs ezzel
problémájuk, ha a vevő így kéri a kiszolgálást, akkor így kapja meg, és
tényleg azt, amelyiket szeretné.

Az alapanyag jelentős részét állandó beszállítóktól szerzik be, de
van, amit maguk termelnek meg: –
Elsősorban paprikát használunk sajátot, illetve a hasábnak való hagyományos lapos káposztát. Utóbbit
muszájból is termeljük: egész egyszerűen nem termesztenek már ilyen
káposztát a gazdák. Ha mindent öszszeszámolunk akkor mindannyian
tíz–tizenkét órát dolgozunk. Szabadnapot nem nagyon adunk magunknak. De már megszoktuk ezt, ebben
vagyunk benne évtizedek óta. Ez jelenti a megélhetést. Nem élünk luxusban, nem állnak hatalmas autók
semmilyen garázsban, tisztességesen
meg tudunk élni ebből, de ennyi.
Pihenés? – Akkor főzünk! Nekünk
ez az élet, nem is nagyon tudnánk
mást elképzelni magunknak. Több
mint harminc éve vagyunk benne, ez
adja a megélhetésünket. Szeretjük is
csinálni. Jó érzés, hogy nemcsak iE,
Sándorfalván vannak rendszeres,
visszatérő vásárlóink, hanem Szegeden is egyre több az ismerős arc, újra
és újra látjuk őket sorba állni. Ennél
nagyobb dicséretet nem nagyon
kaphatna a munkánk – mondta Fischer Ferencné.
Garai Szakács László

Bolt Szegeden a Mars téri nagycsarnokban. És akik o; dolgoznak: Fischer Ferencné, Fischer Ferenc, Fischer Gábor, Árokszállási
Erika és Bárkányiné Marika
www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu
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Röviden

Luﬁ, palacsinta, torta, tombola...
Kell ennél több egy kicsi gyereknek a
boldogsághoz? A kisgyermeknevelők így kedveskedtek a gyereknap
alkalmából.

Mini kalandpark, arcfestés, szerencsekerék, póni lovaglás, lovas kocsizás és tombola várta őket. Ki
vagányabbul, ki félénkebben veEe az
akadályokat, de a bátorság és a hév
szép lassan elragadta a kicsiket, és
bátran próbáltak ki mindent. A gyerekeket a nap végén óriás palacsinta
várta.

Nyári szünet a Sándorfalvi Pipacs
Óvodában
Nem minden óvodaépület van nyitva
egész nyáron: július 13-áig az Iskola
utcai és Kölcsey utcai óvodák lesznek
nyitva. Az Iskola utcába járnak a Kis
körúti, a Kölcsey utcába pedig a Rákóczi utcai ovisok is. Július 16-ától
augusztus 10-éig csak az Iskola utca
lesz nyitva. Augusztus 13-ától augusztus 24-éig takarítási szünet,
mind a négy épület zárva lesz! Augusztus 27-étől rendes nyitvatartási
rendben mind a négy épület nyitva.

Elindult a kereskedők ellenőrzése
Az éves rendes ütemtervnek megfelelően indult el idén is a kereskedők
hatósági ellenőrzése. A hivatal nem
akadékoskodni akar, be kell tartani
és be kell tartatnia a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírásokat. Külön
felhívja az önkormányzati adóiroda
a már régóta, akár több évtizede tevékenykedő kereskedők ﬁgyelmét
arra, hogy a rendszerváltást követően, az elmúlt 28 év alaE az üzletek
működési rendjét, a kereskedelmi tevékenységek részletszabályait a
jogal- kotó négy szakminiszteri rendelet, illetve kormányrendelet útján
rendezte: sorra bővült a nyilvántartandó adatok köre, érdemes hát odaﬁgyelni a változások bejelentésére.
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Hetvenöt ingatlan
előE épül új járda
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

Jelentősen megemelte a keretet a képviselő-testület,
de még ez is kevésnek bizonyult: aki csak felújítani
szerete? volna, annak még várnia kell.
Eredetileg ötmillió forintot különíteE el Sándorfalva képviselő-testülete az idei költségvetéséből arra,
hogy folytassa, újra kiírja a járdapályázatot. A június 18-i rendkívüli testületi ülésen, ahol zárt ülésen
döntöEek a támogatandókról, kiderült, alulbecsülték a városlakók érdeklődését, így a keretet is. Összesen
százhúsz sándorfalvi pályázoE a
mostani kiírásban arra, hogy felújítja
a régi járdáját vagy megépíti azt az
ingatlana előE. A beadoE pályázatok
jócskán túllépték az ötmillió forintos
keretet. A testület végül úgy határozoE, a mostani pályázaton első körben azok nyertek, akik új járdát
akarnak építeni. Azok a sándorfalviak, akik felújítani akarják a járdá-

jukat, tartaléklistára kerültek. Ez azt
jelenti, hogy ha lesz olyan sándorfalvi, aki eredetileg pályázoE új
járda építésére, ám valami miaE
mégis eláll eEől, akkor a felújítani
akarók listájáról „lépnek előre a várakozók”.
A döntés értelmében az eredeti ötmillió forint helyeE 18 millió 300
ezer forintból hetvenöt ingatlan előE
lesz új járda.
Az alapanyagot és annak helyszínre szállítását ezúEal is az Arzalim Kft. végzi, a járdát a SÖV
felügyelete melleE a lakosok építik
meg az ingatlanjuk előE. A nyertes
pályázók és a tartaléklistán lévők
névsora Sándorfalva holnapján olvasható.


Sándorfalva, Dóccal, Ópusztaszerrel
és a Csongrád megyei közgyűléssel
közösen alkotoE konzorcium tagjaként sikeresen pályázoE arra, hogy
Szegedtől egészen Ópusztaszerig
kerékpárút épüljön. Erre nyertünk
700 millió forintot. Ez azóta sem változoE. Illetve mégis: haladunk előre
az időben és zajlik a megvalósítás. A
pályázat most tart a közbeszerzési
eljárás kiírásánál, ha minden a tervek szerint alakul, akkor novemberben elkezdődhet a munka „látványos” része is.
MielőE sokan megjegyeznék, de
hát a hidegben, fagyban, hóban nem
is lehet építkezni, hozzátesszük. Sándorfalvától Dóc és Ópusztaszer felé
sok helyen erdőt is érint a nyomvonal. Elvileg fákat kivágni csak akkor
lehet(ne). Mindezt azért volt fontos
újra leírni, mert időközben Gajdosné

Pataki Zsuzsanna Botka Lászlóval,
Szeged polgármesterével közösen átadta a Szegedre eső kerékpárútszakasz munkaterületét a kivitelezőnek,
akinek a munkásai rögtön hozzá is
láEak a tereprendezéshez – ezt mindennap tapasztaljuk Szegedre ingázás közben. A szegedi szakasz megépítését a Colas út Zrt. nyerte meg. A
kivitelező társaság bruEó 476 millió
522 ezer 839 forint vállalkozási díjért,
150 naptári napos, azaz öt hónap teljesítési határidővel vállalta a kivitelezési munkálatokat.
A szegedi szakasz építése azért
kezdődheteE el, mert a megyeszékhely külön pályázoE, hamarabb készen leE a közbeszerzéssel és a
kivitelező kiválasztásával. De aEól
még, hogy ők elkészülnek, az nem
azt jelenti, hogy mi nem folytatjuk a
kerékpárút építését.


Kerékpárút: zajlik
a munka a háEérben
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Búza Katalin
alpolgármester
fogadóórát tart
minden hónapban
az első csütörtökön
17.00-től 18.00 óráig
a Széchenyi Ifjúsági
Közösségi Központ
(Sándorfalva,
Széchenyi utca 24.)
tárgyaló termében.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Gajdosné
Pataki Zsuzsanna
polgármester
fogadóórát tart
telefonos
időpont-egyeztetés
után.
Bejelentkezéshez
hívja
a 62/572-973-as
telefonszámot
a polgármesteri hivatal
ügyfélfogadási idejében.

Fogadóóra

Fogadóóra

Fogadóóra

www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu

Farkas Árpád és
Sebestyén András
önkormányzati
képviselők
fogadóórát tartanak
július 6-án
pénteken
15.00-től 16.00 óráig
a Budai Sándor
Művelődési Házban
(Sándorfalva,
Ady Endre utca 7.).
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Sándorfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal
Szabadság tér 1. Ügyfélfogadás: hétfő,
kedd, csütörtök 8.00–12.00, szerda
13.00–17.00. Tel.: 62/572 961
Fax: 62/572 976
Kormányablak
Ady Endre utca 1. Ügyfélfogadás:
hétfő 7.00–17.00, kedd 8.00–16.00,
szerda 8.00–16.00, csütörtök 8.00–18.00,
péntek 8.00–12.00.
Tel.: 62/795-345; 62/795-346; 62/795-267
Sándorfalvi Kulturális Központ
Szabadság tér 6. Irodák nyitvatartása:
hétfő–péntek 8.00–16.00.
Tel.: 62/251 291
Pallavicini Kastély
Kiállítótermek nyitvatartása: hétfőn,
kedden zárva, szerda–vasárnap: 10.00–
12.00 és 13.00–16.00. Tel.: 62/251 291
Kastély Kávézó
Vasárnap–csütörtök 10.00–20.00,
péntek–szombat 10.00–24.00
Budai Sándor Emlékház és Tájház
Kolozsvári utca 25. Nyitvatartás: rendezvényekhez igazodik, megtekintés
bejelentkezés után. Tel.: 62/251 291
Budai Sándor Művelődési Ház
Ady Endre utca 7. Nyitvatartása rendezvényekhez igazodik.
Tel.: 62/251 291
Petőﬁ Emlékkönyvtár (teleház)
Dózsa György utca 2. Nyitvatartás:
hétfő, szerda–péntek 9.00–12.00 és
13.00–18.00, kedd 10.00–12.00 és 13.00–
18.00, szombat 9.00–12.00.
Tel.: 62/572 010
Széchenyi I>úsági Közösségi Központ
Széchenyi utca 24. Nyitvatartás: hétfő–
péntek 15.00–20.00, szombat és vasárnap rendezvényekhez igazodik. Tel.:
62/251 291
Egyesíte? Egészségügyi és Szociális
Intézmény
Bölcsőde
Széchenyi utca 20. Nyitvatartás: hétfő–
péntek 6.00–17.00 Tel.: +36 30 554 6069
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat
Tel.: 62/250 004
Védőnői Szolgálat
Tel.: +36 20 777 1311 Szabadság tér 4/A
Nyitvatartás: hétfő–péntek 8.00–16.00
Idősek Klubja
Tel.: +36 20 777 1310
Tanyagondoki szolgálat
Dózsa György utca 33. Tel.: +36 30 535
9423
Sándorfalvi Pipacs Óvoda
Iskola utcai óvoda, tel.: 62/251 436
Rákóczi utcai óvoda, tel.: 62/252 360
Kölcsey utcai óvoda, tel.: 62/250 084
Kis körúti óvoda, tel.: 62/251 264
Pallavicini Sándor Általános Iskola
Szeged es Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye
Alkotmány körút 15–17.
Tel.: 62/572 090 Fax: 62/572 091
Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Művészeti Iskola
Tel.: +36 30 735 6807 www.stamisuli.
eoldal.hu; stamisuli@gmail.com
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Közérdekű
adatok

Áramszolgáltatás
Hibabejelentés: 40/822 282 NKM
Áramszolgáltató Zrt. Széchenyi utca
24. Hétfő: 8.00–12.00, szerda: 14.00–
18.00
Közvilágítási hibabejelentés: www.
nkmaram.hu/kozvilagitasi_hibabejelentes
Gázszolgáltatás
NKM Észak-Dél Földgázelosztó Zrt.
Szeged, Vásárhelyi Pál utca 6.
Ügyfélszolgálat: hétfő–kedd, csütörtök–péntek 8.00–16.00, szerda 8.00–
20.00. Telefon: 62/482 084. Gázveszély,
üzemzavar-elhárítás telefonon: 80/820
141 (ingyenes szám)
Vízszolgáltatás
Alföldvíz Zrt. Sándorfalvi iroda ügyfélfogadási ideje – Széchenyi utca 24.
Kedd: 8.00–18.00, csütörtök: 8.00–15.00,
ebédidő: 12.00–12.30 Tel.: 80/922 334 –
Vízellátással és szennyvízelvezetéssel
kapcsolatos ügyekben is. Ingyenesen
hívható.
Hibabejelentés: 80/922 333 – minden
nap 0–24-ig hívható; ingyenes.
E-mail: ugyfel@alfoldviz.hu
Hulladékudvar
Sándorfalva, Nádas utca szeptember
30-áig zárva! Sándorfalvi úti hulladékudvar a Regionális Hulladéklerakó telepen, nyitvatartás hétfő: 8.00–16.20,
kedd: 8.00–18.20, szerda: 6.00–22.00,
csütörtök: 8.00–18.20, péntek: 6.00–
22.00, szombat: 6.00–14.00, vasárnap:
zárva
Szemétszállítás
Számlázási telefon: 62/777-224
Ügyfélszolgálati telefon: 62/777-211
Honlap: szegedihulladek.hu
Szélmalom Kábeltévé
Széchenyi utca 24. Nyitvatartás: hétfő,
szerda, péntek 9.00–17.00, kedd, csütörtök 10.00–18.00. Tel.: 62/252 544 Információ és hibabejelentés: 62/463 444
Posta
Ady Endre utca 5. Nyitvatartás: hétfő
8.00–18.00, kedd–csütörtök 8.00–16.00,
péntek 8.00–15.00 Tel.: 62/251 270,
62/572 170, 62/251 223, 62/251 238
Rendőrség: 107
Sándorfalvi Rendőrőrs Dózsa György
utca 17. Ügyfélfogadás: hétfő–péntek
10.00–16.00 Tel.: 62/251 217,
Tel.: +36 20 777 1330
Tűzoltók: 105
Mentők: 104
Szeged, Szilágyi utca 2., a mentőállomásnál FelnőE ügyelet, gyermek ügyelet hétfő–péntek 16.00–7.30, munkaszüneti napokon: 0–24. Sürgős esetben
a 104 egész nap hívható! Központi Orvosi Ügyelet – felvilágosítás és segítségkérés telefonon: 62/474 374
Felnő? háziorvosi rendelés
Dr. Nagymihály Sándor Szabadság tér
4/A Rendel: hétfő, kedd, szerda, pén-

tek 8.00–11.00, csütörtök 13.00–16.00.
Tel.: 62/251 230, +36 30 967 0779
Dr. Sümegi Sándor Szent István utca
15. Rendel: hétfő, csütörtök, péntek
9.00–12.00, kedd–szerda 13.00–16.00.
Tel.: 62/250 612, +36 30 924 9571
Dr. Szőke Zsolt László Szabadság tér
4/A Rendel: hétfő, kedd, szerda 11.00–
15.00, csütörtök, péntek 9.00–12.00.
Tel.: 62/250 022, +36 30 453 1978
Gyermekorvosi rendelés
Dr. Borsi Éva
Szabadság tér 4/A
Rendel: hétfő–péntek 10.00–13.00, csecsemő-tanácsadás kedd 13.00–16.00, iskolaorvosi vizsgálat csütörtök 8.00–
10.00. Tel.: 62/250 253
Fogorvosi rendelés
Szabadság tér 4/A Dr. Molnár Mónika
Rendel: hétfő 13.00–17.00, kedd 8.00–
12.00, szerda 13.00–17.00, csütörtök
8.00–12.00, péntek, páros héten 13.00–
17.00, páratlan héten 8.00–12.00. Tel.:
62/251 501
Dr. Urbán Andrea (Molnár Mónika helyeEesítő orvosa) Rendel: hétfő 8.00–
12.00, kedd 13.00–17.00, szerda 8.00–
12.00, csütörtök 13.00–17.00, péntek,
páros héten 8.00–12.00, páratlan héten
13.00–17.00. Tel.: +36 30 425 9635
Sándorfalvi állatorvosi rendelő
Ady Endre utca 26/A Rendelési idő:
hétfő–péntek 8.00–10.00 és 15.00–16.00.
Dr. Szigeti Gábor +36 30 297 4435
Dr. Nagy Péter +36 70 429 0764
Dr. Kovács Péter +36 70 885 8898
Kisállat ügyelet
Vezér Állatorvosi Központ Szeged,
Klapka tér 10. Rendelési idő: hétfő–
péntek 9.00–19.00, szombat 9.00–13.00.
Tel.: 62/652 371, +36 70 432 4455
Akácia Gyógyszertár és Állatpatika
Dózsa György utca 1/A Nyitvatartás:
hétfő–péntek 7.30–18.30, szombat 8.00–
13.00. Tel.: 62/250 093
Fagyöngy Patika
Széchenyi utca 13. Nyitvatartás: hétfő–
péntek 7.30–19.00, szombat 8.00–13.00
Tel.: 62/251 296
Halo?szállítási ügyelet
Ambrus Temetkezés Kft.
Sándorfalva (Stula) Tel.: 62/252 369,
+36 30 248 1627, +36 30 389 6228
Márvány Építőkő Kft.
Tel.: +36 30 958 9667
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő Közhasznú Nonproﬁt Kft.
Székhely: Széchenyi utca 24. Telephely:
Széchenyi utca 7. Tel.: 62/250 145
Falugazdász
Gémes Dóra, Széchenyi utca 24. Ügyfélfogadás: szerda 13.00–16.30, péntek
8.00–14.00. Tel.: + 36 70 489 3852
Polgárőrség
Elnök: +36 30 621 6832
Járőr: +36 30 503 5940
Ipartestület
Ady Endre utca 15. Nyitva: hétfő,
kedd, csütörtök, péntek 8.00–12.00,
szerda 13.00–17.00. Tel.: 62/252 547
Kéményseprés
Tel.: 62/485-077
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Elballagtak az óvoda
nagycsoportosai
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. június

sokat. A rövid beszédek után jöE az
ünnepi műsor majd a gyerekek jelképes búcsúja: a levegőbe fölengedeE luﬁk egytől egyig azt jelenteEék,
valami véget ért a kis életükben, és
egy új korszak, az iskolás lét kezdődik meg szeptemberben.


Ügyeletes állatorvosok
június 30–július 1.
Dr. Herczeg István +36 30 4581273
július 7–8.
Dr. Szigeti Gábor +36302974435
július 14–15.
Dr. Martinek Vilmos +3630945138
július 21–22.
Dr. Somlai Tibor +36 20 9262372
július 28–29.
Dr. Haraszti Péter +36 30 9433 210

Dóci lőtér: júliusban végig lesznek lőgyakorlatok
Folyamtosan gyakorlatozik a Magyar Honvédség 5. Bocskai István
Lövészdandárja Sándorfalva fölöE, a
dóci lőtéren. Az időpontok: július 3–
5., 10–12., 17–29. és 24–26. Robbantásfoglalkozást viszont ezúEal sem
tartanak az előzetes tervek szerint.
Azonban nem árt most is megjegyezni: a változás jogát a lövészdandár parancsnoksága minden esetben
fenntartja. Amint értesülünk a változásról, azt az önkormányzat honlapján közöljük.

HIRDETÉS

Hagyományaikhoz híven a Pallavicini Kastély kertjében tartoEa meg a
Sándorfalvi Pipacs Óvoda a ballagási
ünnepségét. A gyerekek bevonulása
után előbb Kis Éva intézményvezető,
majd Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester búcsúztaEa az óvodá-

Röviden

www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu
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Pallavicini-hírek

Tehetséggondozás
A 2017/2018-as tanévben „a hazai és
határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása”
című, NTP-KNI-17 kódjelű pályázati
kiírás keretében, az NTP-KNI-170177 azonosítón nyilvántartásba veE
„Közösen alkotva jobb a világ” című
pályázat valósult meg az iskolában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével 1 millió 442 ezer forint vissza nem térítendő támogatásban részesíteEe a
programot, amelyben húsz tehetséges helyi gyermek veheteE részt: alkotótáborba utazhaEak a gyerekek,
valamint rajz és vizuális kultúra oktatáshoz szükséges eszközökkel is
gyarapodoE az intézmény. A reál
tárgyak oktatására is nyertek pályázati forrást. „A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai
programok támogatása” című, NTPTFJ-17 kódjelű pályázati kiírásra benyújtoE, NTP-TFJ-17-0086 pályázati
azonosítón nyilvántartásba veE „Tehetségsegítés feltételrendszerének
javítása a Pallavicini Sándor Általános Iskolában” című pályázatnak
köszönhetően 500 ezer forint értékben szerezheteE be az iskola korszerű oktatási eszközöket.

Csoportkép a Szent Mihály-templomnál, Kolozsváro;

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő „HATÁRTALANUL! program
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” című pályázatának keretében a
Pallavicini Sándor Általános Iskola
hatvanhárom hetedik osztályos tanulója utazoE Erdélybe május 7–10.
közöE. A csoport Nagyszalonta,
Nagyvárad és Sebesvár érintésével
érkezeE Kalotaszentkirályra, ahol a
szállás volt. Innen további érdekes
kirándulásokat teEek a környező természeti és építészeti szépségek meg-

tekintése érdekében. Többek közöE
voltak Kolozsváron, Mátyás király
szülőházánál, túráztak a HavasrekeEyén a Székelyjó-vízeséshez, a
tordai hasadéknál, leereszkedtek a
tordai sóbányába és a kiskohi Medve-barlangba. Még a helyi néptánc
alaplépéseit, a kalotaszegi legényest
is elsajátíthaEák a részvevők. A gyerekek felejthetetlen élményekkel tértek haza, amelyhez 3 millió 748 ezer
940 forint pályázati támogatást kapoE az iskola.


HIRDETÉS

Így van nyitva az iskola a nyári
szünetben
Az intézményben a nyári szünet
alaE július 11-én, 25-én, augusztus 8án és 22-én lesz vezetői ügyelet 9.00–
13.00 óra közöE. Az intézmény a
titkar.psi@gmail.com e-mail címen,
valamint a 62/570-090-es telefonszámon érhető el. Az iskola hirdetményeit a nyári szünet időtartama alaE
a honlapján (www.psi-sfalva.com)
helyezi el, ahol olvasható lesz a tanévkezdéshez kapcsolódó minden
fontos információ.
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Határtalanul
kirándultak Erdélybe
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Családi események
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Erdei Andrásnak és Hell Nikole;nek Bálint Ádám nevű ﬁa születe;

Születés

Tóth Gergőnek és Petri Alexandrának Annamária
 Kiss Péternek és Tapolcsányi Valentínának Szoﬁa
nevű gyermeke születeE.


Körmendi Balázsnak és Csipak Zsane;nek Konrád nevű ﬁa születe;

Házasságkötések

Szűcs Árpád és Agócs Laura,
Makra Szabolcs és Illés Andrea,
 Király Ferenc és Fehér Anita,
 Stanka Ádám és Fischer Anna,
 Bakos AEila és Judik Noémi.



Házassági évforduló

25 éve
 Fónai Gyula és Feketü Matild,
 Papdi László és Kovács Anikó,
 Gábor Zoltán László és Deák
Ibolya,
 Makra Tamás és Kocsis Ágnes
Rozália,
 Pigniczki Gyula Csaba és Baranyi Ilona,
50 éve
 Silóczki István és Udvardi Julianna,
 Szécsi István és Petrács Erzsébet,
 Kovács Ferenc és Ócsai Mária,
 Süli István és Maczák Mária,
 Szabó Gáspár László és Berta
Mária,
 Takács József és Gyömbér Erzsébet,
 Kónya József és Fodor Erzsébet,

Antal Gábornak és Vincze Annamáriának Luca nevű lánya születe;
 Major István és Kovács Éva
mondta ki a boldogító igent.

Halálozások

Bellér János (Alkotmány körút
53.),
 Szigyártó Ilona (Dr. Bod Árpád
utca 17.),
 Csikós Sándor (Aradi utca 86.),
 Vigh Ilona (Maros utca 1.),


www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu

Kormányos Antalné (Munkácsy
utca 54.),
 Búza Jánosné (Dózsa György
utca 43.),
 Süli Péterné (Dózsa György utca
75.),
 Szécsi Ferenc (Szent István utca
16.),
 Kovács József János (Szent István utca 77.).
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Kiadó:
Sándorfalva Városi Önkormányzat
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
e-mail: kisbiro@sandorfalva.hu
sandorfalvikisbiro@gmail.com
web: www.sandorfalva.hu
www.facebook.com/
sandorfalvikisbiro
Írta és összeállítoEa
a szerkesztőbizoEság.
Felelős szerkesztő:
Garai Szakács László.
Nyomda:
Innovariant Nyomdaipari Kft., Algyő
Felelős vezető: Drágán György
www.innovariant.hu
A lapban megjelent hirdetések
tartalmáért a kiadó és a szerkesztőség
felelősséget nem vállal.
Az újságban megjelent képek jelentős
része a Sándorfalvi Kisbíró Facebookoldalán (www.facebook.com/
sandorfalvikisbiro) galériában is
megtekinthető.
Készült 3200 példányban.

Üzlethelyiségek,

raktár kiadó!

A COOP SÁNDORFALVA ZRT.
bérbe adja


25-ös Számú Italbolt

Dóc-Bodorszék 47. (más

jellegű tevékenység, telephely, raktározás, felvásár-



lás is folytatható)

Sándorfalva, Maros utca

2. alatti telephelyen 210

m2, részben nyitott raktár
és udvari szabadterület.

Jelentkezés

és felvilágosítás:

HIRDETÉS

COOP SÁNDORFALVA ZRT.

Központi Iroda, Sándorfalva,

Szabadság tér 2.

Tel.: 62/251-511
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Sándorfalva új állampolgára. Május 23-ától magyar állampolgárnak mondhatja
magát Sóti Csaba, aki a polgármesteri hivatalban Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester és Véghné Nagy Anita anyakönyvvezető elő; te; állampolgársági esküt.
A ﬁatalember elmondta, Sándorfalván képzeli el jövőjét, a tervei szerint Homokpusztán vásárolna tanyát, i; kíván letelepedni

Állást keres?
IE a megoldás!

A Paktum Projekt célja a hátrányos
helyzetű álláskereső személyek
munkába állásának támogatása. Az
együEműködés a Mórahalmi járás, a
Kisteleki járás, valamint a Szegedi
járás öt településén, így Sándorfalván is állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező álláskeresőket
érinti. A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.
Ebben a programban hátrányos
helyzetűek azok, akik:
1. alacsony iskolai végzeEségűek,
2. 25 év alaEi ﬁatalok, vagy 30 év
alaEi pályakezdő álláskeresők,
3. 50 év feleEiek,
4. GYED-ről vagy GYES-ről viszszatérők, vagy legalább egy
gyermeket egyedül nevelők,
5. foglalkoztatást helyeEesítő támogatásban részesülők,
6. tartós munkanélküliséggel veszélyezteteEek,
7. megváltozoE munkaképességű személyek,
8. roma nemzetiségű személyek,
9. közfoglalkoztatoEak,
10. inaktívak.
Munkavállalóknak a programban
lehetőségük van:
1. Elhelyezkedést segítő támogatások igénybe vételére a munkába járáshoz,

munkatapasztalat-szerzéshez
kapcsolódó utazás támogatása,
mobilitás támogatása.
2. Munkaerő-piaci szolgáltatások
igénybevételre
3. Önfoglalkoztatóvá válás támogatására.
4. Ingyenes munkaerő piaci szolgáltatásokra.
A projektben Deák Andrea folyamatos támogatást nyújt. Időpontért,
további információ- kért keresse az
alábbi elérhetőségeken:
 Telefon: 30/557-1022
 Ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök: 8:00–16:00 Előre egyezteteE időpontban.
 Cím: Sándorfalva, Széchenyi
utca 24.
 E-mail: paktumiroda@morahalom.hu
 Facebook: facebook.com/PaktumIroda
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