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Gasztronómia, koncertek
és rengeteg élmény
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Június–július fordulóján újra önmagát ünnepelte Sándorfalva: a Pallavicini
Kastély és annak kertje megtelt, a főzőverseny éppúgy csábíto>a június 30-án
az érdeklődőket, mint a koncertek.

Hagyománynak számít már a Városnapokon, hogy a tényleges ünnepnapokat megelőzve valamilyen képzőművészeti kiállítás nyílik a Pallavicini Kastély Dísztermében. EzúFal a
város díszpolgárának, Dr. Nagymihály Sándornak nyílt tárlata. Augusztus 29-éig lehet megnézni azokat
a válogatoF kollázsokat, amelyeket
Sándorfalva köztiszteletben álló háziorvosa bocsátoF a Sándorfalvi Kulturális Központ rendelkezésére.
A pénteki ünnepi testületi ülésről
részletesen a 3. oldalon olvashatnak,
iF csak annyit jegyzünk meg, hogy
az ülés alaF sajnos egyik pillanatról
a másikra hatalmas vihar kerekedeF,
így a felhőszakadás megakadályozta
azt, hogy a Május 1. téren az ünnepi
ülés után a Leon-Cavallo Lovasklub
és az Orion Lovassport Egyesület bemutassa a János vitéz lovasszínházi
előadását. Annyi eső eseF, úgy fölázoF a tér, hogy a vasárnapi lovasversenyek is elmaradtak.
Szombaton viszont sütöF a nap,
nem veszélyezteFe az időjárás a kastélykerti programokat. Az Árpád
utcai kapu felől felállítoF hatalmas
sátrak gyorsan megteltek a főzőversenyen induló csapatokkal. Idén először az Ipartestület szervezésében
sütiversenyen is leheteF indulni. A
színpadon délután egymást váltották a fellépők. Az éjszakai buliban a
szegedi a Party Arts'OK együFes
„húzta” hajnalig – mindenki megelégedésére.
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Visszatért, és újra nagy sikert arato? a Kisudvarnoki Pünkösdirózsa Népdalkör

Egy „induló” a főzőversenyről

A Szegedi Nemzeti Színház művészei is
eljö?ek. Képünkön: Andrejcsik István

A kastélykerti „táncparke?en” Sándorfalva, a színpadon a Party Arts’OK
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Új díszpolgárunk és
új testvérvárosunk van
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

Jó barátok és most már mindke?en díszpolgárok is, Nemes Nagy János 2018. június 29-étől, Dr. Nagymihály Sándor 2009. május
28-ától viseli a kitüntető címet

Százharminckilenc évvel ezelő>i alapítására emlékeze> ünnepi képviselő-testületi ülésen Sándorfalva. A Pallavicini Kastély Dísztermében megrendeze>
ünnepségen a város testvértelepülési megállapodást kötö> a vajdasági Törökbecsével, majd kiválóságai elő> tisztelge>: Nemes Nagy János Sándorfalva új
díszpolgára, rajta kívül még kilencen kaptak elismerést.
Berta István és Gonda János Sándorfalva Közösségéért Elismerő Oklevelet, Benedek Péter, iE. Tartóczki
István, Tóth Zsóﬁa Sándorfalva Tehetsége kitüntető címet, Közszolgálatért-díjat Kériné Csaba Ildikó,
IEúságért-díjat Pataki Ildikó, Közművelődésért-díjat posztumusz Király
Györgyné kapoF, az Év Vállal- kozója pedig a Sipa-Vill Kft. leF. Őket
tünteFe ki Sándorfalva képviselő-testülete az idén, majd ezután adta át
Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester, és a város egyik „hivatalban
lévő” díszpolgára, Dr. Nagymihály
Sándor Nemes Nagy Jánosnak az
idei díszpolgári címet. – Nem tudtam
a telefonban megszólalni, amikor értesültem erről a címről – kezdte meghatoFan beszédét az új díszpolgár,
miután átveFe az elismerést. Majd

azt mondta, a Díszpolgári cím mellé
járó anyagi megbecsülést fölajánlja a
Sándorfalvi Remény MozgáskorlátozoF Egyesületnek. Ezekkel a megható pillanatokkal zárult június 29-én
Sándorfalva ünnepi képviselő-testületi ülése.
Az ünnepség Gajdosné Pataki
Zsuzsanna polgármester beszédével
kezdődöF, amelyet a 4-5. oldalon olvashatnak. Ezt köveFe egy nagyon
fontos kapcsolat még szorosabbá tétele. A vajdasági Törökbecsével már
eddig is nagyon élénk, gyümölcsöző
kapcsolata volt Sándorfalvának. Ezt
koronázták meg a város vezetői,
amikor aláírták a testvértelepülési
megállapodást – arról, mit remélnek
eFől a megállapodástól a polgármesterek az 5. oldalon külön írásban
foglalkozunk.

A megállapodás aláírása után hagyományteremtő szándékkal köszöntöFék a város köztiszteletben
álló nyugdíjba vonuló dolgozóit,
nyugdíjasait: elbúcsúztaFa a képviselő-testület Dr. Bánﬁ Margit jegyzőt, Dr. Fényesné Kalugyer Katalin
tanárnőt, Kovács Ferencné és Muhari Jánosné óvónőket és Mészáros
Istvánné dajkát. IF veheFe át a bajai
Eötvös József Főiskola Aranyoklevelét ötven éves szakmai munkájáért
Kovács Lászlóné Szaniszló Anna tanárnő. Ezután kapoF elismerést Dr.
Nagymihály Sándor díszpolgár, aki
ötven éve a település háziorvosa.
Végül idén is köszöntöFék a városbabát, Schöﬀer Henit, aki tizenhárom éve akkor születeF, amikor
Sándorfalva nagyközségből várossá leF.
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Tesszük a dolgunkat,
megyünk előre!
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester ünnepi
beszéde. Elhangzo> a Sándorfalvi Városnapok
június 29-i ünnepi testületi ülésén.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Sándorfalviak!

„Elképesztő mértékben felgyorsult a
világ, és egyre kevesebb idő jut egymásra.
Az ünnepek valódi megünneplése, a valahova tartozás együ?es élménye, a közös
étkezések, a közös programok lassan kikopnak az ünnep fogalomköréből. Egész
egyszerűen nincs ezekre idő. Ez tehát a
ma időszakának a legnagyobb kihívása:
időt tölteni azokkal az emberekkel, akik
fontosak, és azokkal a dolgokkal, amelyek
értékesek – hangsúlyozza, és vallja ezt
Bagdy Emőke pszichológus.
Mi ma megállítjuk az időt! Emlékezni
és ünnepelni jö?ünk, mert számunka a
legfontosabb érték Sándorfalva és ez a
közösség, aki o?honának választo?a ezt
a csodaszép települést.
Mert számomra Sándorfalva a világ
közepe és a legszebb település az univerzumban.
Büszkén valljuk magunkat sándorfalvinak, mégis sokszor hallom mostanában
a sándorfalviak (és csak a sándorfalviak)
szájából, hogy az elmúlt harminc évben
nem történt semmi Sándorfalván, nem
fejlődö? településünk.
Elgondolkodtam.
Amikor én még kislány voltam, 6000en éltünk Sándorfalván, most 8282-en.
Amikor én még kislány voltam, alig
volt aszfaltos út és építe? járda a településen, boldogan játszo?unk eső után a
pocsolyákban és eszünkbe sem juto?,
hogy valakit is szidjunk mia?a. Most a
negyvenöt kilométer aszfaltos út és a
negyvennyolc kilométer köves járda
mellé, újra meghirde?ük út, járda és csapadékvíz-elvezető programunkat a tegnapi testületi ülésen.
Amikor én még kislány voltam, fával
tüzeltünk, egy tv csatornát néztünk, telefonálni csak a gépállomásnál lévő fülkéből lehete?. Most a teljes település
gázvezetékkel elláto?, csak egy gomb-
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna: A jövőnk
kulcsa Sándorfalva közössége

nyomás a meleg és a meleg víz, telefon
már nem csak a háztartásokban van,
hanem minden személynek, a kábeltelevíziós hálóza?al, a digitális világ létrejö?ével mindenről azonnal tudunk,
kitárult a világ elő?ünk.
Sándorfalviak beszélge?ek az egyik közösségi oldalon a régi strandunkról és
sírták azt vissza. Idézem az egyik hozzászólót: »Szép emlék, jó volt oF lenni!
Hol voltak még akkor a higiéniai előírások, HACCP, stb. Egy héten egyszer leengedték a vizet, általában
hétfőn. Meszelt fal, amin felkapaszkodtunk a medence oldalára, ahonnan nem volt szabad ugrálni a vízbe,
mégis sokan onnan ugráltunk, amiért jöF a sípszó. Pálya kocsma, fasírt,
kenyér, meggymárka, lengőteke,
vérző lábujj, napsütés ellen 'miFudoménhányfaktoros' krémek nélkül.«
Az emlékek megszépítik a múltat. ...de
tényleg azt a régi világot, azokat a körülményeket szeretnénk vissza a gyerekeinknek?
Én nem! Én a legmodernebbet, a legújabbat, a legszebbet szeretném utódainknak.

És tudom, érzem, tapasztalom, hogy
nem vagyok egyedül. Sokan vagyunk.
Csak mi nem kiabálunk. Tesszük a dolgunkat. Nap mint nap, ünnep és hétköznap. Nem szidjuk elődeink munkáját,
hisz akkor tudunk mi magunk is újat és
értékeset teremteni, ha munkájukat megbecsüljük, erényeiket tovább visszük, hibáikból azonban tanulunk.
Ők is a legjobbat akarták nekünk.
Megteremte?ék számunkra azt a települést, ahol családunkat biztonságban tudhatjuk, szere?einknek megélhetést,
boldogságot adhatunk. Erős hitükkel
megteremte?ék és építe?ék Sándorfalvát, szerete? o?honunkat.
Tavaly az EDDA dalát idéztem:
»Álmodtunk egy világot magunknak,
I? állunk a kapui elő?.
Adj erőt, hogy be tudjunk lépni,
Van hitünk a magas falak elő?.«
Álmodtunk, és az álmok most megvalósulnak. Van erőnk a megvalósításhoz,
mert hiszünk abban, hogy nekünk sándorfalviaknak, a legjobb »jár«.
A tegnapi testületi ülésen büszkén és
örömmel soroltam fel a jelenlegi önkormányzati ciklus pályázatainak eredményeit.
A szavak helye? azonban most beszéljenek a számok:
A ciklus elnyert és már elszámolt pályázatainak támogatási összege 49 millió forint, amelyet 13 millió forint
önerővel egészíte?ünk ki.
A ciklus elnyert és megvalósítás ala?
álló pályázatainak támogatási összege
1,4 milliárd forint, amelyet 16 millió forint önerővel egészítünk ki.
A ciklusban beado?, még döntésre
váró pályázatainak támogatási összege
661 millió forint, amelyet 255 millió forint önerővel fogunk kiegészíteni.
A pályázatok közel 2,5 milliárd forin?al fogják gyarapítani településünk
vagyonát, azaz közösségünk vagyonát.
Tizenkét százalékos önrész vállalással
nyolcvannyolc százalékos állami támogatást hozunk haza Sándorfalva.
Ez több, mint két éves önkormányzati
költségvetésünk teljes összege.
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Kapcsolat szentesítve,
most a lakosokon a sor!
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Tesszük a dolgunkat, megyünk előre,
még akkor is, ha vannak, akik állandó
kétkedők, akik széthúznak és megosztanak bennünket.
Szent Pál apostol azt mondta: „Ne azt
keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt”.
Bennünket o?honunk, Sándorfalva az,
ami összeköt, amelyet a közösség összetartó erejével még szebbé tehetünk. Ez az
összetartó erő legyen a mi közös értékünk.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Csak ismételni tudom magam: az úton,
amelyen haladunk, a legfontosabb dolgot
döntéseink meghozatala során nem feledhetjük: felelősségünk van.
Egy képviseleti demokráciában mi, választo? képviselők vagyunk felelősek településünk lakosaiért, Sándorfalva jövőjéért, utódaink biztos megélhetéséért.
Rajtunk múlik, hogy ez a hely, Sándorfalva, milyen irányba halad és hogyan fejlődik.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

Önök azért vannak i?, mert Sándorfalva
nem csak szülőhelyük, lakóhelyük vagy
munkahelyük, hanem egybeforro? a sorsukkal.
Ezúton is szeretném hálámat kifejezni,
és közösségünk nagyrabecsülését tolmácsolni Önöknek, mert személyiségükkel,
településünkért végze? munkájukkal
nemcsak gazdagabbá teszik városunkat,
hanem öregbítik annak hírnevét is.
Számomra a jövő kulcsa nem az aszfaltos út, nem a szép tér, nem az újonnan épült épületek.
A jövőnk kulcsa Sándorfalva közössége.
A boldog jövő gondolatainkban és tetteinkben gyökerezik. Az előrehaladáshoz
mindenkinek hozzá kell tenni valamit képességeiből, tudásából. Csak így tudjuk
megteremteni az egyéni és közös boldogulásunkat.
És mi, sándorfalviak képesek vagyunk
erre.
Radnóti Miklós szavait idézve zárom
ünnepi beszédem:
»Nem tudhatom, hogy másnak e
tájék mit jelent,
nekem szülőhazám (...)
Belőle nőFem én, mint fatörzsből
gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe
süpped el.
IFhon vagyok.«
Én i?hon vagyok!”


Szignó, pecsét, két példányban: Gajdosné Pataki Zsuzsanna és Saša Maksimović polgármesterek az aláírás pillanataiban

– Minden 2009-ben kezdődöF a két
település közöF Báló Tibor tanácsosnak köszönhetően, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy
ezt a testvértelepülési megállapodást aláírhaFam iF, a Sándorfalvi
Városnapokon – mondta Saša Maksimović, Törökbecse polgármestere.
– Az első komoly közös pályázatunk 2016-ban volt, az Európai Uniónál pályázhaFunk a Természeti és
kulturális értékek rehabilitációja
Sándorfalván és Törökbecsén című
projekFel. Meg is nyertük végül,
nem is olyan régen ennek kapcsán
jártak önök vendégségben nálunk.
Ez a lehetőség még inkább fölgyorsítoF mindent. Soha nem voltak még
ennyire jók a szerb és a magyar kapcsolatok, országos szinten. De túlzás
nélkül állíthatom, Sándorfalva és Törökbecse kapcsolata, még ezt a kiváló kapcsolatot is fölülmúlja – teFe
hozzá Törökbecse első embere, aki
ezután azt mondta, a politikusok feladata iF valójában véget ért. Most
már a városok lakói következnek,
hogy megtalálják azokat az együF-

működési lehetőségeket, üzleti, akár
baráti kapcsolatokat, amelyekből
minden résztvevő proﬁtálhat. Saša
Maksimović szerint Törökbecse és
Sándorfalva hasonló gazdasági lehetőségekkel rendelkezik, hasonló a
fejlődési ütem is. – Úgy gondolom,
ennek a hasonlóságnak minden lehetőségét ki kell használni, így gyorsabban, jobban tudunk mi is és
Sándorfalva is gyarapodni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalva polgármestere a megállapodás kapcsán azt mondta, igaza
van Müller Péternek, amikor azt írta
„a barátság az egyetlen olyan kapcsolat, amely kölcsönös, szabad választással jön létre. Nem velünk
születik, mi teremtjük (…) A barátság születése mindig együF jár azzal
az érzéssel, hogy találkoztunk már
valahol, (…) ha a barátomhoz megyek: hazamegyek.” – Mi, sándorfalviak hazamegyünk Törökbecsére.
Az a kapcsolat, amely létrejöF a települések közöF már több, mint államközi, több mint üzleti. Nyugodt
szívvel mondhatjuk, hogy baráti. 
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Lesz útépítés,
ha a lakosság is segít

Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Örökké vitára, bírálatra ad okot az utak állapota –
nemcsak Sándorfalván, gyakorlatilag minden településen. A júniusi testületi ülésen tárgyaltak a földes
utak leaszfaltozásáról, de a Digi-torony építéséről is.

OTTHONI MUNKA!
Különböző termékek

összeállítása, egyebek.

Telefon: 06-90/603-905

a hívás díja: 635 Ft/perc
(A cégről itt érdeklődhet:

HIRDETÉS

audiopress.iwk.hu
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06-1/222-8397

06-20/496-3980)

Tizenhárom napirendi pont szerepelt a nyílt ülésen, de hogy mindenféle babonát messze el lehessen
hessegetni, volt egy napirendi pont
zárt ülésen is, azaz összesen tizennégy „témát” kelleF megvitatniuk és
megszavazniuk a képviselőknek a
június 28-i testületi ülésen.
A polgármesteri beszámolóban elhangzoF, május 27-én Kisudvarnok
hagyomány-ápoló pünkösdi rendezvényére kaptak meghívást, ahol önkormányzati és kulturális delegáció
képviselte Sándorfalvát, Búza Katalin alpolgármester vezetésével. Május 28-án az áramszolgáltató képviselőjével tartoFak egyeztető tárgyalást elektromosautó-töltőállomás kiépítésének feltételeiről. Június 18-án
rendkívüli testületi ülést is tartoF a
tes- tület, ezen döntöFek a kerékpáros pályázat geodéziai feladatairól,
amellyel a Halmos Geodézia Iroda
Kft.-t bízták meg, az ügyvédi feladatokkal pedig az összességében legjobb ajánlatot adó Sebők és Gyurcsik
ügyvédi irodát bízták meg. Egyik
beszerzéshez sem kelleF önerőt hozzátenni. Ezután átvezeFék a település költségvetésén a korábban megszavazoF kiegészítő önkormányzati
és egyéb támogatásokat és egyéb átvezetéseket.
Megszavazták az új óvodai és iskolai menzai díjakat, minimális emelésre volt szükség. Majd elfogadták a
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonproﬁt Kft. 2017-re vonatkozó beszámolóját is. Ezután két napirendi
pontban is az EESZI-vel foglalkozoF
a testület: előbb elfogadták az intézmény tavalyi beszámolóját, majd rábólintoFak a szakmai programjukra
is. Elfogadták a Sándorfalvi Pipacs
Óvoda szeptembertől érvényes csoportbeosztását. Több csoportot kell
indítani az oviban: telt házzal üzemel
az intézmény, 280 gyerek jár majd a

csoportokba. Az óvoda után önkormányzati beszámoló következeF: elfogadták a futó pályázatokról szóló
beszámolót. Elfogadták azt is, hogy
az iEúsági keretet arra használja föl a
település, hogy a Kölcsey utcai óvodaépület melleFi beépítetlen önkormányzati területen létesüljön játszótér, valamint arra, hogy a Kis körúti
játszótérre kihelyezzenek egy táblát,
ahol 2018-tól a Sándorfalván születeF gyerekek neve, születési adatai
lennének olvashatók, a másik oldala
meg rajzfelület volna. Ezután elfogadták, hogy Kővágóban három
zártkerti ingatlant kapjon meg a
SÖV.
Majd jöF az útfelújítási napirend.
ElhangzoF, csak akkor tudják a belterületi földes utakat leaszfaltozni, ha
a lakosság is anyagilag támogatja a
beruházást. Ezt fölmérték, és ezt kiértékelve az önkormányzat ezekben
az utcákban, utcaszakaszokban javasolja az aszfaltozást: Akácfa utca, az
Alkotmány körút és a Nefelejcs utca
közöF, Arató utca, Cinke utca, Citera
utca az Őz utca és az Erdő sor közöF,
Fácán utca, Fürj utca, Orgona utca az
Őz utca és az Erdő sor közöF, Őz utca
az Orgona utca és a Citera utca közöF, Rózsa utca Nádas utca és Major
utca közöF, Zrínyi utca. Megszavazták azt is, hogy a Digi távközlési tornyot építhessen a műfüves focipálya
mögöF. Végül döntöFek egy, a Kuti
dűlőben található ingatlan tulajdoni
hányadának elfogadásáról.
Legközelebb szeptember 27-én 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. 

www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu

Újjászületőben: ez vár
ránk ezen a nyáron
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

Készülnek a tervek!

A piac építésével kapcsolatban az
építési engedélyt megkapta Sándorfalva, a kiviteli tervek hamarosan elkészülnek. A közbeszerzés után a
kivitelezés elkezdése várhatóan októberben indul, ekkor kell elköltöztetni a piacot másik helyre. Hasonló
a helyzet a könyvtár bővítésével kapcsolatban is: a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására
irányuló beszerzési eljárás folyamatban van. A Bikakaszálónál kialakítandó gazdasági övezet infrastruktúra ellátásához szükséges engedélyezési tervek készítése folyamatban
van. Szintén készülnek a Nádastó területére tervezeF turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos engedélyezési tervek, valamint a strand melleFi területen megvalósítandó ökoturisztikai
beruházás kiviteli tervei is.

Lerakásra várnak az utcakövek a Szabadság téren

Lassan mindenki hozzászoko> már a Szabadság tér
átépítéséhez. De a munka nem áll o> meg! Menetrendszerűség augusztusra és szeptember elejére,
azaz ezekre készüljön Sándorfalva belvárosában!
Közben rápillantunk a többi beruházásra is!
Zöld város: máshol szállunk
buszra augusztusban

Remekül haladnak a HungaroSun
munkatársai a Szabadság tér átépítésével – ha a felhőszakadások sem
hátráltatnák őket, még jobban állna a
beruházás. Még az első ütem zajlik:
a tér kivitelezése van folyamatban.
Alépítményi munkálatokat végeztek
eddig – ez a teljes területen elektromos hálózat ki-, illetve átépítése, víz
alapvezeték cseréjét jelenti – és megkezdődöF a térburkolatok lerakása.
Augusztus 6-án a Szabadság téri
megállót áthelyezi a DAKK: az ideiglenes megálló a Széchenyi utcában
lesz, reggel nyolc órától. A reggel
8:00 óra előF induló járatok még a

Kastély előFi megállókból indulnak,
ezt követően a Széchenyi utcából. A
körjáratok, illetve a Dóc felől érkező
buszok a Seprűüzem előF állnak
meg, a Dóc felé közlekedő buszoknak pedig a mozinál lesz a megállójuk. Azaz a járatok végigmennek az
Ady Endre utcán, ahogy egyébként
is, csak nem a Szabadság térre kanyarodnak be, illetve kanyarodnak ki
onnan, hanem a Széchenyi utcán és a
Szent István utcán át közlekednek.
Az ideiglenes megálló várhatóan augusztus végéig lesz a Széchenyi utcában.
Második ütem augusztus 6-án
kezdődik a Kastélykertben, a Szabadság téren.

Szennyvíz: új gerincvezeték
épül

A negyedik évi garanciális bejárást
eredetileg júliusra ütemezték, ezt követően, a kivitelező későbbi ütemterve alapján kezdődnek meg a helyreállítási munkálatok: az úthibákat
fogják javítani. A régóta fennálló,
időszakos elöntés és kellemetlen
szaghatás kiküszöbölése érdekében,
a hálózat szennyvízterhelésének
egyenletes elosztása érdekében új
gerinc nyomóvezetéket fektetnek le.
Az új gerincvezeték engedélyes és
kiviteli terve most készül, utána indulhat el a kivitelezés közbeszerzése,
ezért a kivitelezés várhatóan a jövő
évben valósul meg az Alkotmány
körút Iskola utca utcai kereszteződésétől az Alkotmány körút–Maros
utca nyomvonalon a Béke utcai végátemelőig.

Alkotmány körút: a tervek
szerint október 30-áig kész

A közút kezelője átadta a munkaterületet,a kivitelezők hozzáláthatnak
az útjavításhoz.


www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu

7

„Mi csak lakni akartunk!”
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

„Mi csak lakni akartunk... Lakni egy lakásban... Mivel nem volt lakásunk, ahol
lakjunk...” Nagy Bandó András Szópanel című műve kezdődö> így, és eddig érvényes is Bihalyékra. Ám a folytatás a sándorfalvi házaspár szempontjából már
sikertörténet. A Gudi ABC-nél gyakorlatilag mindenki megáll, aki Szatymaz
felől érkezik a városba.

– Öt éve kaptuk meg ennek a boltnak a működési engedélyét. Korábban voltak másfajta próbálkozásaink, kávézót, cukrászdát nyitottunk a szomszédban, de az egy–
másfél évig működöF mindössze.
Még működöF a kávézó, amikor a
Nádastón annak indulásakor fagyizót nyitoFunk, azt három évig üzemelteFük. Közben pedig megnyitoFuk ezt az ábécét 2013 márciusában. Kisebb-nagyobb sikerrel vergődünk iF azóta – emlékezeF vissza
nevetve az indulásra Bihaly Zoltán,
akiről később az is kiderül, alkalmazoF a boltban, de erről részletesen
akkor, ha „odaértünk”.
– Ez jó! Sikeres vergődés...
– Viccnek szántam, nem panaszkodunk, hiszen most április 20-án
nyitoFuk meg a Gudi2-t a Dózsa
György utcában. A régi tulajdonos
visszaadta, mi pedig úgy döntöttünk, belevágunk.
A Gudi ABC pedig annó úgy nyílt
meg, hogy házat építeFek maguknak Bihalyék. – Eredetileg nem ide
akartunk építkezni, de mivel ez a
porta is a családunké volt, végül iF
leF az új oFhonunk. Ha pedig már a
főút melleF lakunk, akkor tudatosan
építeFük ilyennek a házat, hogy legyen benne ez a kis ábécé. Ezen a
környéken korábban nem volt bolt,
bentebb volt egy, de nem igazán
frekventált helyen – veFe át a szót
Bihalyné Dékány Zsuzsanna. A házaspár elmondta azt is, eredetileg
egyikük sem tanult kereskedőnek,
az évek alaF sajátítoFák ki a szakmát. – Esztergályos vagyok, voltam
benzinkutas, gépkocsivezető, csináltam tényleg mindent, minden voltam
már.
Viszont
talán
szerénytelenség nélkül mondhatom,
van érzékem hozzá. A feleségem
pedig könyvelő, de közben kitanulta, neki van róla már papírja is –
mondta a férj.
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A Gudi2-t hosszú mérlegelés után
indítoFák. – Sokan jöFek azokból az
utcákból is hozzánk vásárolni, és
amikor végleg bezárt oF a bolt abban
maradtunk, kibéreljük mi. Bementünk a Coophoz, egyből ki is vehettük. Sokkal több a munka. Még nem

az igazi, de biztosak vagyunk abban,
beindul. IF is ugyanez volt a helyzet,
amikor megnyitoFunk. Türelmesnek
kell lenni, hozzá kelleF szokniuk a
környéken lakóknak, hogy megéri
hozzánk jönni vásárolni. IF, az Alkotmány körúton most már van egy

Lakás és üzlet egyben: direkt így építkeztek Bihalyék az Alkotmány körúton
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Ha valami véletlenül nincs, igyekeznek másnapra beszerezni, hogy legközelebb is elégede?en távozzon a vásárló

állandónak mondható, ﬁx forgalom.
OF a Dózsa György utcából gyakorlatilag mínuszból indultunk. Nehéz
visszaszoktatni a vásárlóközönséget,
de mindent megteszünk azért, hogy
sikerüljön.
Zsuzsanna azt is elmondta, nagyon sok múlik az alkalmazoFaikon.
– Főleg a mai világban egyre nehezebb, fárasztóbb mindig mosolyogni, jókedvűnek lenni, de szerencsére
a kollégáink ilyenek. Sokat köszönhetünk nekik. Rajtuk kívül a versenyképes áraikban és a jó termékkínálatukban bíznak mindkét üzletükben. Mindent megteszünk azért,
hogy minden egyes alkalommal úgy
menjenek el tőlünk a vásárlók, hogy
mindent megkaptak, amit szereFek
volna. Nem szeretjük azt mondani,
hogy nincs. Ha mégis előfordul,
akkor beszerezzük a vevőnek másnapra, vagy harmadnapra. Most már
oF tartunk, hogy kicsi a bolt, kinőttük szépen lassan a raktárunkat is.
Miközben a bolt előF ülve beszélgetünk, Zoltánnak folyamatosan jár
a keze. Dudálnak az autók, a traktorok, mindenkinek odaint.
– Így telnek a hétköznapok?
– Igen! – nevet teli szájjal a felesége.
– Elég sokan ismernek, szerencsére,
édesapámat is elég sokan ismerték –

teFe hozzá Zoltán. – Az egyik üzletkötőnk is észreveFe ezt, iF ültünk a
bolt előF, ahogy most, ugyanezt csináltam, ő is nevetve jegyezte meg,
„téged mindenki ismer!”
A kollégákra visszatérve négy
plusz egy alkalmazoFuk van, a plusz
egy Zoltán. – Az asszony a főnök,
minden téren! Ritka szomorú sorsom
van... A boltban is igényli, hogy azt
mondjam neki mindig, igen, drágám! – mondta nevetve a férj, és ezen
Zsuzsanna is újra tiszta szívből
nevet. Kicsit komolyabban folytatva:
– Sosem utasítunk, mindig kérünk, a
kollégáink családtagoknak számítanak, különösen iF, hiszen iF lakunk,
a lányaink is sokat lejárnak az üzletbe, nem nagyon lehet ezt külön
választani, de nem is akarjuk.
Konkurencia? – Valójában mindenki az, a helyi üzletek, a szegedi
multik. Nehéz talpon maradni a mai
világban. A többi kereskedés tulajdonosával jó kapcsolatot ápolunk.
Nincs és nem is lenne miért haragban lennünk a többiekkel, nem vezetne sehova az ellenségeskedés.
– Vasárnaponként mindig mi dolgozunk, ilyenkor...
– Sokkal lassabb is a kiszolgálás,
vannak sorok – vágoF közbe a férj,
mire újra kitört a nevetés. – Kóstol-

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.
gatnak minket a vevőink, de mi ezt
szeretjük. Kapom az ívet, de néha
vissza is adom. Mindig nagyon jó a
hangulat, de vasárnap még nagyobb
a nevetés. Köszönjük a vásárlóinknak, hogy megtisztelnek bennünket
nap mint nap. Valamint külön köszönjük a kolléganőink fáradhatatlan munkáját.
Hogy miért Gudi az ABC? Erre is
van válasz. – A névválasztásnál gondolkoztunk nagyon, mire essen a választásunk, végül ez leF. A Gudi a
férjem beceneve. Az ismerősei – legyenek azok vadászok, vagy sem –
így hívják. Egy sajnos már elhunyt
vadásztársuk ragasztoFa rá a nevet,
még évtizedekkel ezelőF.
Garai Szakács László
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Radics Gigi is fellépeF
a STAMI-táborban
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

Tizenke>edszer rendezte meg hagyományos Könynyűzenei Táborát a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Művészeti Iskola, amely első alkalommal Tánctábort is szerveze> a Városnapok elő>. Az iskola
egyú>al jubileumot is tarto>: tíz éve alakultak meg.

Buligánok két illusztris vendéggel: Radics Gigi énekelt, Nagy Ádám szólógitározo?
Szalma Ernővel és Kaszás Lászlóval
A táborban közel kilencven tanuló
(Sándorfalváról, Szatymazról, Szegedről, Budapestről, Hódmezővásárhelyről, Szegvárról, Mindszentről,
Debrecenből, Bajáról, több vajdasági
településről és egy diák Floridából)
sajátíthaFa el a könnyűzene és a baleF alapjait a STAMI tanári kollektívája (billentyűs hangszerek: Nagy
Ildikó, Varga Rudolf, Blaho AFila,
Kovács Gábor, Varga Diána; gitár,
basszusgitár: Nagy Ádám, Kaszás
László; Cserenyec Dóra; ének: Varga
Ágota; furulya, fuvola: Schöngruntner Eszter; hegedű: Gabona Zoltán;
népzene: Kallai-Takács Éva; ütő
hangszerek: Szegény István, Haraszti
Ádám; hangtechnika: Bajusz AFila;
rendezvényszervezés, zenei marke-
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ting: Kaszás-Krupiczer Kata; tánc:
Pócsa Petra); és vendégtanárok (billentyűs hangszerek: Szalma Ernő;
szaxofon: Mits Márton; ének: Hajdu
Klára, Almási Enikő, Zabos Regina;
gitár, kórus: MaFhew Mitchell; Krupiczerné Bánﬁ Zsuzsanna, tánc:
Kakas Lúcia, Czuczi Patrik; zenei
foglalkoztató: Priegerné Szabó Ildikó) segítségével. A kurzusokon és
órákon a jazz, a rock, a populáris és a
világzenei műfajokkal ismerkedhettek a tanulók, hiszen a tábor célja az
alapok elsajátítása, és a már meglévő
tudás tökéletesítése. Szólisták, és működő zenekarok egyaránt jelentkeztek, és új együFesek is kialakultak. A
fellépésközpontú tanítási módszer
láthatólag inspirálta a ﬁatalokat, így

már a zenetábori próbákon is a maximumot hozták ki magukból. A zenészek a lehető legrövidebb idő alaF
készültek fel a színpadi szereplésre.
Az iskola egyik legfőbb célja is megvalósult, a diákok láthatóan örömüket lelték a zenélésben.
A tábori oktatás minden nap 9 órakor kezdődöF, és az ebédszünetet
követően 14 órától 18 óráig tartoF. Az
oktatás alaF a tanulók több tanárkollégához is fordulhaFak kérdéseikkel,
darabjaikkal, amelynek eredményeképpen összeállhatoF a vasárnapi
koncertre a záró produkciójuk. EmelleF elméleti tudásukat is gyarapíthaFák. Az esték a Kastély Kávézó
teraszán, esős napokon a Budai Sándor Művelődési Ház rendezvénytermében megrendezeF koncertekkel
zárultak, amelyeken meghívoF előadók és a tábor tanárai, diákjai léptek
fel. A közönség soraiban a diákok
melleF a szülők, rokonok, barátok is
helyet foglaltak, amely az oktatási
célok melleF a szülő–gyermek–iskola kapcsolatot is erősíteFe.
MeghívoF vendégművészeink,
előadók voltak a hét folyamán Mits
Márton, Romhányi Áron, Szendőﬁ
Péter, Radics Gigi, Szalma Ernő,
Ávéd János, Neumann Balázs, Kiss
Istvánné. Színpadra lépeF Radics
Gigi, Nagy Ádám és a Buligánok
együFes, a Loop Doctors formáció
(Budapest); a Volvox együFes; a
Break Reality zenekar (STAMI); Varga Ágota, Zabos Regina és a Noise
Hackers, a Haraszti Ádám Projekt;
Hajdu Klára–MaFhew Mitchell–Blaho AFila–Mits Márton–Haraszti
Ádám jazz formációja; A Stoni Blue
Unit (vendég: Kakas Béla); a Coco
Bongo (vendég: Almási Enikő, Mits
Márton és Ávéd János), Tabatabai
Nejad Flóra és a Florist (vendég: Farkas Zsolti), valamint táncbemutatót
tartoF a Pálinkó Lujza Tánciskola. A
tábor zárásaként a diákok szombaton egy táncbemutatóval, vasárnap
pedig egy „maratoni” – négy órás –
koncerFel zárták a hetet.
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Robbantás, a katonai
kiképzés fontos eleme
Sándorfalvi Kisbíró | 2018. július–augusztus

Több mint fél évszázada zászlóaljak kiképzési gyakorlatainak helyszíne a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár tulajdonában lévő, Sándorfalva és Dóc térségben található lő- és gyakorlótér.

Gyakorlatok

Augusztusban jelentős gép- és
harcjármű mozgás várható minden hétköznap a sándorfalvi
gyakorlótér, illetve a dóci lőtér
térségében a műutakon és a gyakorlóteret a lőtérrel összekötő
földutakon is. A foglalkozások
során vaklőszert, imitációs anyagokat (fény-, hang és füstjelzőket) használnak a katonák.
Lőtéri napok: augusztus 28–30.,
szeptember 4–6., 11–13., 18–20.,
25–27. A változás jogát fenntartja
a lövészdandár.

Fogadóóra

Fogadóóra

Fogadóóra

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

Búza Katalin
alpolgármester
fogadóórát tart
szeptember 6-án,
csütörtökön
17.00-től 18.00 óráig
a Széchenyi Ifjúsági
Közösségi Központ
(Sándorfalva,
Széchenyi utca 24.)
tárgyaló termében.

HIRDETÉS

elemeinek robbantásos darabolása. A
fadöntést, vagy átjárónyitást a tűzzel
való gyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítását követően
tudják a katonák hatékonyan kivitelezni. Katonai környezetben pedig
hídrobbantás, mólórobbantás, épületrobbantás, földrobbantás (harcárok, óvóhely, tüzelőállás kirobbantása) keretein belül tudják alkalmazni a megszerzeF ismereteket. 

HIRDETÉS

Ebből adódóan lényegesen csökken
a hanghatás és a szeizmikus hatás is,
így a robbantás nincs negatív hatással a gyakorlótér közelében élő lakosságra. Sándorfalva közelében a
gyakorlótéren van a dandár „robbantókertje”, ahol havonta akár
többször, különböző jellegű robbantási kiképzéseket tartanak. Ilyenek
például a robbantásfoglalkozás-vezető tanfolyamok, illetve az egyéni
szakkiképzés keretén belül a robbantási, műszaki zárási feladatok.
A katonák a kiképzések során a
tűzzel való gyújtást, villamos gyújtást, földrobbantást, imitációs robbantási ismereteket sajátítanak el.
Ezek az ismeretek nemcsak a katonai
életben tölthetnek be fontos szerepet,
hanem egy esetleges katasztrófa
helyzetben is hasznosíthatóak: árvíz
elleni védekezés idején a szükségtározók robbantással történő nyitása,
vagy rombolódoF épületszerkezetek

HIRDETÉS

A robbantás a Magyar Honvédség
egyik hagyományos kiképzési ága.
Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár MűveleFámogató Műszaki Zászlóalj fő feladatai közöF is megtalálhatók a robbantással kapcsolatos
gyakorlatok és kiképzési feladatok.
Alapvetően a honvédségnél alkalmazoF Robbantási utasítás előírásai az
irányadók ezen a területen, amely
részletesen foglalkozik a robbantási
eljárásokkal, a robbanóanyagok kezelésének szabályaival, módszereivel
és az ezekkel összefüggő biztonsági
előírásokkal. A katonai robbantás
alapvetően ﬁlozóﬁájában tér el a polgári robbantási elvektől.
A környezeti terhelések és a ﬁzikai
hatások csökkentése érdekében a
polgári robbantástechnikai tevékenységet szabályozó előírások ﬁgyelembevételével határozták meg a
helyőrségi gyakorlótereken alkalmazható robbanótöltetek tömegét.

www.sandorfalva.hu | kisbiro@sandorfalva.hu

Farkas Árpád és
Sebestyén András
önkormányzati
képviselők
fogadóórát tartanak
szeptember 7-én,
pénteken
15.00-től 16.00 óráig
a Belvárosi
Lottózóban
(Sándorfalva,
Szent István utca 2.,
bejárat az Alkotmány
körút felől).
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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 FelnőF 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 helyeFesítő 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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Hagyományteremtő szándékkal meglepetéssel készült a Pallavicini-iskola vezetése a
tanév során legtöbb igazgatói dicséretben részesült tanulóknak. Azokat a gyerekeket,
akik tavaly szeptember óta a fellépéseikért, sport-, művészeti- vagy tanulmányi versenyeken elért eredményeikért, valamint egyéb közösségért vállalt önkéntes feladataikért
legalább három igazgató dicséretben részesültek, Hüvös László igazgatóval mehe?ek
fagyizni még a tanév vége elő?. Több, mint negyven tanuló vehete? részt ezen az eseményen, amely a Csumi Fagyizó felajánlásával valósulhato? meg

Ruhabörze suli előF
Augusztus 6–10. közöF újra lesz Ruhabörze a Budai Sándor Művelődési
Ház Európa-termében. Reggel nyolctól délután négyig lehet válogatni,
nézelődni. A gyűjtés ezúFal is Búza
Katalin koordinálásával zajlik. Az alpolgármester arra kér mindenkit, ha
megtehetik, segítsenek a rászorulókon. Nemcsak felnőFekre való ruhákat várnak, bevihetnek a művelődési
házba gyermekruhákat, cipőket is,
sőt, a nem használt bútorokat, régi
könyveket, „kinőF” gyerekjátékokat
is várnak. Búza Katalin segít megszervezni a fölajánlások helyszínre

szállítását. Keressék az alpolgármestert a 20/482-4104-es telefonszámon!
A ruhákat egészen a börze végéig
várják a művelődési házban. Segítsen, hogy segíthessünk!


Röviden

Ügyeletes állatorvosok
július 28–29.
Dr. Haraszti Péter +36 30 9433 210
augusztus 4–5.
Dr. Tímár Endre +36 30 8768 853
augusztus 11–12.
Dr. Farkas AFila +36 30 9723 016
augusztus 18–20.
Dr. Perényi János +36 30 9982684
augusztus 25–26.
Dr. Herczeg István +36 30 4581273
szeptember 1–2.
Dr. Szigeti Gábor +36302974435
szeptember 8–9.
Dr. Martinek Vilmos +3630945138
szeptember 15–16.
Dr. Somlai Tibor +36 20 9262372
szeptember 22–23.
Dr. Haraszti Péter +36 30 9433 210

Tankönyvosztás, tanévnyitó
A Pallavicini Sándor Általános Iskolában a 2018/2019-es tanévre az alsó
tagozat tankönyveit augusztus 27-én,
hétfőn 10.00–18.00 óra, a felső tagozat könyveit augusztus 28-án, kedden 10.00–18.00 óra osztják ki. Pótnap, mindkét tagozatnak augusztus
29., szerda 8.00–14.00 óra. A fenti
időpontok tájékoztató jellegűek. Az
iskola vezetése azt kéri, a jelzeF napokat megelőzően látogassanak el
honlapjukra (www.psi-sfalva.com),
vagy keressék az iskola bejáratánál
az aktuális információkat! A tanévnyitó ünnepség augusztus 30-án,
csütörtökön 17.00 órakor kezdődik.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Üzlethelyiség
kiadó!

A COOP SÁNDORFALVA ZRT.
bérbe adja
 24-es Számú Sörlabor Söröző Sándorfalva, Sövényházi út 51.
 25-ös Számú Italbolt
Dóc-Bodorszék 47.
 Sándorfalva, Maros utca
2. alatti telephely.
Jelentkezés
és felvilágosítás:
COOP SÁNDORFALVA ZRT.
Központi Iroda, Sándorfalva,
Szabadság tér 2.
Tel.: 62/251-511
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Elballagó bölcsisek
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Az utolsó bölcsis uzsonna

Június 9-én harminckilenc kisgyereknek lezárult egy korszak: a bölcsis
évek kora. Aznap délután megtelt a
bölcsőde terasza szülőkkel és hozzátartozókkal. Baloghné Török Erika
köszöntöF. Majd a függöny felgördült, és a kisgyermeknevelőkkel
kézen fogva énekelve vonultak a bölcsődét elhagyó majdnem ovisok.
Bő két hét múlva, június 27-én nyitoF délelőFöt tartoFak a bölcsiben.

Ekkor a gyerekek kipróbálhaFák a
Széchenyi utcai intézmény udvarán
a mozgásfejlesztő játékokat, a fák
lombjai alaF asztalokon gyurmáztak, az udvari szőnyegen ritmushangszereken játszoFak miközben
énekeltek, illetve a gondozónők által
előadoF vidám bábjátékot tekintheFék meg.
Lesz még a nyáron nyitoF délelőF:
augusztus 15-én 10:00 órától.


HIRDETÉS

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 összeállítoFa
a szerkesztőbizoFság.
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.
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Jeszenka Michaelnek és Tóth Melindának Mia Anna nevű lánya születe?

Születés

Keller Tamásnak és Mártha Flórának Bálint,
 Tóth Istvánnak és Szalma Viviennek Olivér,
 Nagyi Béla Róbertnek és Antal
Krisztina Klárának Fanni Laura
nevű gyermeke születeF.


Bere Róbertnek és Gajdos Rékának Imola nevű lánya születe?

Házasságkötések



Hámori Dániel és Rózsa Adrienn Erika,
Kónya Endre és Medgyes Enikő
Mária.

Házassági évforduló

25 éve
 Kónya László és Péter Edit
mondta ki a boldogító igent.

Halálozások

Farkas Gusztáv (Süllő utca 90.),
Szabó Ildikó (Vedres szőlők
3437),
 Rambala Jánosné (Munkácsy
utca 59.),
 Vágó Lajos (Tisza utca 48.),
 Fekete László (Szent Imre utca
15.),
 Kehi Józsefné (Citera utca 54.),
 Frank Antal István (Kölcsey utca
18.),
 Erdei András Mihály (Orgona
utca 36.),
 Tóth József (Jókai utca 45.).



Belovai Martinnak és Dr. Gyói Alexandra Katának Olivér nevű születe?

Péczely Györgynek és Dr. Gavallér Gabriellának Kolos György nevű ﬁa születe?
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