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Ilyen volt a Városnap 2012-ben

Program-kavalkád és díjeső
Településünk alapításának 133. évfordulójáról a nap tiszteletére rendezett ünnepi testületi ülésen emlékezett meg a képviselő-testület. Az ünnepélyes ülésre július 1-jén a Pallavicini kastély
nagytermében került sor.

A hagyományoknak megfelelően
Sebestyén András alpolgármester
köszöntötte a megjelent vendégeket,

többek között Vízhányó Ferencet,
a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnökét, Farkas Sándort, a Fidesz me-

gyei elnökét, a romániai Újszentes
képviselőit, valamint településünk
megjelent díszpolgárait. Ezután Ka-

kas Béla polgármester tartotta meg
ünnepi köszöntőjét, majd ünnepi
műsorként Vizsolyi Lívia művésznő
fagott-játékát hallhattuk.
Az ülésen került sor a város kitüntető
címeinek adományozására. A „Sándorfalváért” kitüntető címet Nagy Márta
zongoraművésznő kapta. Bár 1975ben elköltözött Sándorfalváról, szívében igazi sándorfalvi maradt. Bármerre
járt a nagyvilágban, büszkén vallotta
magáról, hogy ő nemcsak magyar, de
„sándorfalvi”. Ma is kötődik szeretett
városához. A művésznő kapcsolati tőkéjének köszönhetjük, hogy fellépett
már a Kastélyban Sass Sylvia, Tokody
Ilona, Ötvös Csilla, Temesi Mária és
Dr. Szőnyi Erzsébet. Tartósan kiemelkedő művészeti munkát végzett egész
életében, munkásságával hozzájárult
városunk fejlődéséhez, megismertetéséhez és jóhírünk terjesztéséhez az
egész világban.
folytatás a 4. oldalon

Együtt építhet homokvárat az egész család

A sándorfalvi „Riviéra”
Nekünk a Nádastó a Riviéra, nem a Balaton – ahogy az évtizedes táncdalban szól. Napernyők és napozók a sándorfalvi
napos parton: máris mozgalmas az élet a 20 hektáros Nádastó
Szabadidőparkban.

Tavaly 25 ezren fordultak meg a tó
partján, az idén kétszer ennyi vendéget várnak. Gondoskodtak is arról,
hogy megkétszerezzék a vendégek
számát. Kibővítették a homokpartot, így kényelmesen jóval többen
napfürdőzhetnek, mint tavaly. Már

3000 négyzetméternyi plázs jellegű
homokos felület áll rendelkezésre.
Az idei évtől az izmok oltárán is lehet áldozni, szabadtéri kondigépeket
állítottak fel a bejárat mellett. A legkisebbekre is paradicsomi körülmények
várnak, a tó egy részén sekély vizű részt

alakítottak ki, melynek közepén egy
homokdomb áll. A családok együtt
építhetnek homokvárat és sár szobrokat
is építhetnek. Kakas Béla polgármester kedvenc helye a sározó vár, szerinte
ezt feltétlenül le kell fényképeznünk.
Valóban mókás látványt nyújtanak a
sáralakok, néha csak a test nagyságából
lehet következtetni arra, hogy felnőtt
vagy gyermek épít éppen várat.
Két stéget is készítettek, ahonnan
lehet ugrálni és hamarosan használni
lehet a a felfújható víziparkot is. Mivel
eddig nem voltak árnyas részek, kitakarították a tó növényzettel benőtt oldalát, meghagyva a nagy fákat, így egy
teraszos, hűs oldala is lett a strandnak.
A déli részen sátorhelyek vannak,
ahol éjszaka is lehet pecázni, főzni,
így a területen megtalálja helyét a
világtól elvonulni akaró is, hiszen
a tó déli részén horgászok számára
alakítottak ki partot. A pecások örömére rendszeresen telepítenek a tóba
10 kg feletti pontyokat, de gyakran

akadnak horogra rekordlistás, 8-10
kg-os csukák is.
A vendéglátó-szolgáltatás is bővült,
meleg ételek és jeges kávék széles kínálata várja a vendégeket. A horgászokat
és fürdőzőket egy igazi mediterrán sétány választja el, amelyen a tó mögötti
részen kiépített strandfoci és -röplabda
pályákhoz lehet sétálni. Családok, sőt a
család több generációja együtt és külön
is megtalálhatja a számára kikapcsolódást nyújtó helyet a szabadidőparkban.
A fürdőhely a Sövényházi úton gépjárművel, kerékpárral, illetve a Sétányon keresztül gyalogosan is könnyen
és gyorsan megközelíthető.
Szlavkovits Rita
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Önkormányzati Hírek 2012. június
2012. június 28-ai testületi ülésén a képviselők módosították az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. A módosítás egyik indoka a gördülő
tervezés, ami a szociális kiadások és a közfoglalkoztatás terén érkező
bevételek és kifizetett kiadások átvezetésében mutatkozik meg. Szükséges
volt a Pallavicini Iskola és a Pipacs Óvoda 2011. évi működtetésére átadott
önkormányzati támogatás pénzmaradványának, valamint az önerőt nem
igénylő pályázatok fennmaradó önerejének átvezetése is. Ugyancsak indokolttá tette a módosítást a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat
és intézményei költségvetéseinek szigorú elkülönítése.
Módosította a testület a hivatali munkaidőn kívüli, valamint a hivatali
helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről, továbbá a fizetendő
díjakról szóló rendeletét. A változtatás a megalkotás óta eltelt másfél év
tapasztalatait jeleníti meg a rendeletben.
A képviselők helyben hagyták a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (STAMI) 2011/2012-es tanévéről szóló tájékoztatóját. Az iskola tanulói közel fele-fele arányban tanulnak egyéni zenész
és csoportos tanszakon. A növendékek dobogós helyezéseket értek el a
Dél-alföldi Regionális Kamarazenei Versenyen, az Európai Parlament
„Szeretlek Európa” rajzpályázatán, az „Álmodtam egy világot…” országos képzőművészeti és rajzpályázaton, valamint a sárospataki Festival
d’Italiano olasz nyelvű országos énekversenyen. Az iskola számos, egyre
sikeresebb, népszerűbb saját rendezvényt tart és csatlakozik a települési
programokhoz. Mindezek mellett az iskola működése anyagilag kiegyensúlyozott, a térítési díjak megfizetése maradéktalan.
A testület elfogadta a Sándorfalva Kulturális Központ (SKK) 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót. Az SKK a tavalyi évtől már öt telephelyen
működik: Budai Sándor Művelődési Ház (Ady E. u. 7.), Petőfi Könyvtár
(Dózsa Gy. u. 2.), Budai Sándor Emlékház és Tájház (Kolozsvári utca
25.), Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ (Széchenyi utca 24.), valamint Pallavicini Kastély (Szabadság tér 6.). A könyvtár állománya több
mint 15.000 kiadványt számlál, regisztrált könyvtárhasználó a lakosság
9%-a. A Kulturális Központ 2011-ben 27 kiállítást, művészeti eseményt,
szórakoztató és közösségi rendezvényt szervezett, melyeken több mint
8.000-en vettek részt.
A képviselő-testület megszavazta az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény (EESZI) 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. Az összefoglaló az alábbi nyolc szakfeladat ellátását mutatta be: tanyagondnoki szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, családsegítő
szolgálat, védőnői szolgáltatás, bölcsőde és gyermekjóléti szolgálat. Az
intézmény ellátási színvonala a tavalyi évben tovább javulhatott, hála
az átadott új, felújított épületeknek. A napi egyszeri meleg étkeztetést, a
házi segítségnyújtást, valamint a nappali ellátást elsősorban az idős, beteg
rászorulók veszik igénybe. A két körzetben működő tanyagondnoki szolgálat a külterületen élők közlekedésében, ügyintézésben nyújt segítséget.
A családsegítő szolgálat feladata a mentális és szociális segítségnyújtás. A
gyermekjóléti szolgálat gondozott családjainak nagy része multiproblémás
család, vagyis egyszerre küzdenek megélhetési, lakhatási és életvezetési
problémákkal. A család- és nővédelmi egészségügyi gondozás terén 3
védőnői körzetben végzik a szakfeladatokat. A tavalyi évben kibővült
bölcsődében már 88 gyermeket láthattak el. A képviselők továbbá jóváhagyták az EESZI szakmai programjának – jogszabályváltozások miatt
szükséges – módosítását, valamint az intézmény és a Kormányhivatal
között kötendő hatósági szerződést is.
A képviselők döntöttek a 2012. évi Sportalap felhasználására ismételten kiírt felhívásra érkezett pályázatokról. A 2012. május 30-ai beadási
határidőig összesen 4 pályázat érkezett, melyek közül kettő a formai kritériumok alapján érvénytelennek minősült. A fennmaradó két pályázatot
a tartalmi áttekintést követően, támogatásban részesítette a képviselőtestület. (A támogatott szervezeteket és a támogatási összegeket cikkünk
végén olvashatják. – a szerk.)

Közérdekű közlemény

A testület támogatta, hogy az Önkormányzat visszafizetési kötelezettség
mellett, kamatmentes támogatást nyújtson a Déli Napfény LEADER
Egyesület, valamint a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére 750.000 forint
összértékben. A nyújtandó támogatás fedezete a korábban a Déli Napfény
Nonprofit Kft.-nak adott, visszafizetett azonos összegű tagi kölcsön.
Arról már előző számunkban beszámoltunk, hogy a vízi-közmű szolgáltatásról szóló új törvény előírásainak megfelelés céljából a testület
a Duna–Tisza-menti Önkormányzatok Közmű Üzemeltető, Közmű
Szolgáltató Holding Társaság (továbbiakban: Holding Társaság) létrehozása mellett döntött, illetve ahhoz csatlakozott. Következő lépésként
a képviselő-testület júniusi ülésén arról döntött, hogy bérleti-üzemeltetési szerződést köt a Holding Társasággal, amely az előkészítések és
egyeztetéseket követően megfelel a jogszabályban a vízi-közmű szolgáltatóval szemben előírt követelményeknek.
A képviselő-testület továbbá akként döntött, hogy értékesíti a TMV
Tisza-Maros Víziközmű Üzemeltető Kft.-ben meglévő üzletészét. Az
eladás mellett szól az, hogy 2007-ben azért volt alapítója az Önkormányzat e kft.-nek, mert úgy vélte, hogy a helybeli vízi-közmű szolgáltatást
ez a cég fogja ellátni. 2008-tól a vízi-közmű szolgáltatást Sándorfalván
az SFÜ Kft. látja el. Az idei évben pedig egyértelműen eldöntötte a testület, hogy a vízi-közmű szolgáltatásról szóló új törvény előírásainak a
Holding Társaság keretein belül kíván és tud megfelelni oly módon, hogy
a vízi-közmű szolgáltatás feletti döntésbe a jövőben is a lehető legtöbb
beleszólása legyen a testületnek. Mindezek alapján okafogyottá vált a
TMV Kft.-ben való tulajdonosi részesedés.
A képviselők megtárgyalták és elfogadták a Sándorfalva egészségügyi
alapellátásáról valamint az állategészségügyi ellátás helyzetéről szóló
tájékoztatót. Az összefoglalóhoz a gyermekorvos, a három háziorvos, a
két fogorvos és a jogosult állatorvos készített beszámolót. Az orvosi beszámolók szerint a fő betegségtípusok a magas vérnyomás, a szívbetegség,
a cukorbetegség és a reumatológiai megbetegedések. Az orvosok – egy
kivétellel – önkormányzati ingatlanban látják el az egészségügyi ellátást,
melyért üzemeltetési költségtérítést fizetnek. Egy háziorvosnak az önkormányzat fizet bérleti díjat a rendelő használatáért. Az önkormányzat
az egészségügyi ellátás biztosítására éves szinten közel 4 millió forintot
fordít. Jogszabályváltozások miatt azonban év végéig felül kell vizsgálni
az önkormányzatok és az orvosok közötti feladat-ellátási szerződéseket,
ezek eredményéről ősszel fogunk hírt adni.
A testület jóváhagyta, hogy a Nádastó Szabadidőpark környezetében a
nagy látogatottság miatt olykor kialakuló, parkolással összefüggő konfliktusok feloldása érdekében „Megállni tilos” jelzésű táblákat helyezzenek
el a Szabadidőparkhoz vezető dűlők bejáratánál.
Végezetül a képviselők zárt ülésen döntöttek az önkormányzati bérlakások bérlőiről: hozzájárultak az Alkotmány krt. 23/6. számú lakás bérleti
jogviszonyának meghosszabbításához, valamint döntöttek az Alkotmány
krt. 23/3. számú és a Petőfi utca 91/4. számú lakások bérlőiről.
A 2012. évi Sportalap felhasználására vonatkozó pályázati felhívás
nyertesei:
Támogatott civil szervezet neve
Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület

A támogatott program Támogatási összeg
megjelölése
Női kézilabda szakosztály 300.000,- Ft
edzéseinek és versenyeinek
lebonyolítása
A rtStab Kulturális 3-10 éves korosztály részé- 252.000,- Ft
Egyesület
re alapozó és okosító torna
bevezetése
Dr. Tülkös Mariann

Fogadóóra

Kakas Béla polgármester, Sebestyén András alpolgármester és Dr. Kovács Beáta jegyző

fogadóórát tart minden héten szerdán 14–16 óra között, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Telefonszám: (62) 572 961
www.sandorfalva.hu
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A Kisbíró májusi számában jelent meg az Állatvédelmi törvény alapján háromévente kötelező eb összeírásra vonatkozó felhívásunk.
Azóta több mint 600db kitöltött kérdőív érkezett vissza a Polgármesteri Hivatalba, amely körülbelül fele a tényleges ebszámnak.
Felhívjuk azon ebtartók figyelmét, akik még nem tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek, hogy a kitöltött adatlapokat 2012.
augusztus 15-ig küldjék meg!
Az Állatvédelmi törvény 42/B. § (5) bekezdés alapján az eb tulajdonosának és tartójának kötelessége a jogszabályban meghatározott
adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ennek megtagadása jogkövetkezményt von maga után.
A kitöltött adatlapokat személyesen a 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. szám alatt, a Polgármesteri Hivatal előterében kihelyezett gyűjtőládába, vagy
postai úton kérjük eljuttatni.
Az adatlap elektronikus úton Sándorfalva honlapján is elérhető (www.sandorfalva.hu) vagy személyesen kérhető a Polgármesteri Hivatal titkárságán.
Az adatlap kitöltésével kapcsolatos felvilágosítást a (62) 572 971 telefonszámon Holcsikné Kócsó Mária, a (62) 572 969 telefonszámon pedig Gajdos Tibor
közterület-felügyelők adnak.
Dr. Kovács Beáta jegyző

Ivóvízminőség-javító
program városunkban
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2011. december 15én nyújtotta be pályázatát a
település ivóvízminőségének
javítására. A pályázatot elbírálták és a 207.999.978,- forint összköltségű fejlesztést
az Irányító Hatóság vezetője
187.199.980,- forint európai
uniós támogatásra érdemesnek ítélte.

Sándorfalva vízbázisából szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg
a vonatkozó, többször módosított
201/2001. (X.25.) Korm. rendelet
1.sz. melléklete C) táblázatban foglalt határértékeknek az ammónium-,
illetve vas-tartalom vonatkozásában,
így a kitermelt víz mindenképpen

vízkezelést igényel.
A projekt célja olyan víztisztító
technológia telepítése, amely lehetővé
teszi a megfelelő minőségű ivóvízszolgáltatását. Ehhez a tisztító technológia telepítésén kívül szükség van
részleges ivóvíz-hálózat tisztítására,
valamint ülepítő-medence és iszapsűrítő építésére is.
A tervezett megoldással vízkezelési technológia létesül. A gépek,
berendezések technológiai gépházban lesznek elhelyezve. A kezelendő nyersvizet össze kell gyűjteni,
ezt a célt szolgálják a megtervezett
gyűjtővezetékek. A technológiai
folyamatok megszakító medence és
reaktor medence létesítését igénylik.
A kezelt víznek az elosztó hálózatba
juttatása, a csúcsórai fogyasztási igé-

nyek kielégítése tisztavíz-tározó és
nyomásfokozó állomás létesítésével
lehetséges. A fejlesztés részét képezi
a keletkező vízmű-telepi iszap kezelése, elhelyezése és nem utolsósorban a
telep energia-ellátásának bővítése is.
A támogatási szerződést megkötöttük. A projekt júniusban megkezdődött. A projekthez kapcsolódó
marketing tevékenységet, valamint
a projektmenedzsment feladatokat
az SFÜ Nonprofit Kft. munkatársai
látják el. A közbeszerzési tanácsadói
tevékenységet a Perfect-tender Kft.
végzi.
Jelenleg a közbeszerzés előkészületei zajlanak, aminek segítségével
kiválasztásra kerül a kivitelező. Az
építési munkálatok előreláthatóan
kora ősszel kezdődnek meg és 2013

tavaszán fejeződnek be.
A beruházás 20.799.998,- forint
saját erőt igényel, amelyre Sándorfalvának lehetősége nyílt támogatást
igényelni az EU Önerő Alapból.
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kékesi Dóra
projektmenedzser

Napelemekkel csökkentjük
az energia-fogyasztást
Sándorfalva Városi Önkormányzat
2011. július elsején nyújtotta be pályázatát a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt „Helyi
hő, hűtési és villamos igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című pályázati felhívásra „Tiszta és
környezetbarát energia hasznosítása Sándorfalva közintézményeiben” címen. Pályázatunk nyert, és
48.487.878,- forint európai uniós
támogatásban részesül.
A fejlesztés keretében napelemesrendszert építettünk ki három közintézmény tetőszerkezetére mintegy
291 m2 felületen, amellyel jelentős
mennyiségű, éves szinten várhatóan
55.300 kWh villamos energiatermelés valósítható meg. Az intézmények

teljes energiafogyasztása éves szinten
73.236 kWh. A napelemes rendszer
segítségével az energiafogyasztás közel 76%-a megtakarítható, a széndioxid-kibocsátás csökkenése pedig
51,43 t CO2/év, hozzájárulva ezzel
a környezetszennyezés mértékének
a mérsékléséhez.

ruházás az érintett közintézmények
ügyfélforgalmát nem akadályozta.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Kékesi Dóra
Projektmenedzser

A projekt kapcsán érintett Önkormányzati intézmények: Sándorfalva
Város Polgármesteri Hivatala, Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Pallavicini kastély.
A 85%-os támogatási intenzitással
megvalósuló projekt 2012. február
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Program-kavalkád és díjeső
folytatás az első oldalról
A „Közszolgálatért” kitüntető címet
Burunkai Zsoltné köztisztviselő
kapta. A „Közművelődésért” kitüntető címet Csányi Edit könyvtáros
részére adományozták. Az „Ifjúságért” kitüntető címet Rossuné Kovács Edit tanító részére ítélték oda.
Az „Egészségért” kitüntető címet
Csatlós Ferencné orvosi asszisztens
kapta. Horgászok életét mentették
meg a Sándorfalvi-tavon Tóth Péter
és Bálint Gábor, akik polgármesteri
elismerő oklevelet kaptak érte. Az
ünnepség állampolgári eskütétellel
zárult.

A Pallavicini Kastély kertben egész
nap ingyenes ugrálóvár és játszóház
várta a gyerekeket. A színpadon láthattuk-hallhattuk Illés Tóni hangutánzó művészt, megcsodálhattuk
a Hayat Hastánc-csoport produkcióját, illetve az adai (szerbiai) Bartók Béla Zeneiskola énekkarát. A
STAMI magánénekes növendékei
után a romániai Újszentes művészeti
csoportja adott elő látványos táncokat. A Citerás Emlékkoncertet Ambrus Jani és Muhari Tomi tiszteletére
rendezték meg.
Óriási tömeget vonzott a MAGNA CUM LAUDE élő koncertje

ami után a kivetítőn követhető foci
EB-döntő fogta össze a sándorfalvi
szurkolókat.
Akit másfajta programok érdekeltek, azok napközben sétálhattak a
kirakodóvásárban, a mutatványosok
között vagy sétakocsikázhattak lovas
kocsival. Megrendezésre került a III.
Motoros Találkozó, ahol hangerőmérés, gyorsulási verseny, felvonulás, lassúsági verseny, kamionhúzó
verseny is zajlott. A Budai Sándor
Művelődési Házban vasútmodell-kiállítás volt látható. A hagyományokhoz híven véradás is volt a Széchenyi

Ifjúsági Közösségi Központban. A
délután folyamán tárlatvezetést tartottak a 130 éves római katolikus
templomban.
A városnapot megelőzően, június
30-án, szombaton a Sportpályán
zajlott a „Városnapi Kupa” néven
meghirdetett kispályás labdarúgó
torna, amit a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület bonyolított le.
Csányi Edit
könyvtári munkacsoport vezető

Vasútmodell-kiállítás elvarázsolt szemmel

Liliputban jártunk
Érdemes volt útra kelni, mert egy rendkívüli világba csöppentünk 12 km-re
Szegedtől. A Budai Sándor Művelődési
Házban a „Városnap” egyik rendezvényeként vasútmodell-kiállítás volt.
Ettől gazdagabb leszel, súgták és mi
mentünk, mert gazdagodni nem kön�nyű a mai világban...
A terembe lépve egy paraván még
mindig eltakarja előlünk a felfokozott
kíváncsiságunk által áhított különleges világot. Jobbra három mosolygó
arc fogad, köszönt, invitál befelé.
És valóban, micsoda világ, ahol két
hatalmas terepasztalon elénk tárul a
valóság egy-egy, szemmel nem befogható darabja a teljes, minimalizált
egységében, életszerűségében. A vonatok hegyen, völgyön, viaduktokon
és alagutakban rohannak, váltók
kezelése mellett. Csak állok és nézem, hogy zöldellnek a fák, masinák
száguldanak a síneken, helikopterek
zavarják a madarak röptét és hatalmas hajók úsznak a csatornán, hogy
tengert érjenek. Hihetetlen élmény
ezt így egyben látni. Mellettem egy úr
ülve drukkol a váltókezelőnek, hogy
időben tegye dolgát – még biztosan itt
egy jó darabig, átélve ifjúkora vágyait.
„Papi, papi! Nézd...!” – hangzik fel
újra meg újra, ahogy telik meg a
terem. Hihetetlen boldogság árad

minden felől. Milyen hely az, ahol
mindenki örül, a kisebbek olykor még
sikongatnak is, meglátva vasutasként
Micimackót vagy a „Jövő” vitrinében
egy levegőben lebegő űrhajót?
Átlépve a középső tárlósorra, egyszerű
felirat invitál játékra, felhívva a figyelmet, milyen figurákat érdemes keresni

éreztem a rám csapódó vízpárát, ahogy
lent álltam a zuhatag mellett. Egy székre huppanva még percek múltával is
csak ámultam: hogyan lehet egy kb.
40x60 cm-es üvegvitrinben egész földrészeket, sőt korokat megeleveníteni?
Föl kellett állnom, mert pont egy kisember álmélkodott az olasz viadukt

e mikrovilágban. S közben korokon
és földrészeken át vezet bennünket:
Afrikán, Amerikán, Görögországon,
Svájcon keresztül az 1800-as évektől
a lóvasút, a gőzparipák korán keresztül érkezve a mágnesvasútig. Perceket
töltök a vitrinek előtt és csodálom a
parányi afrikai bennszülötteket, a megcsillanó vízeséseket. Röstellem leírni,
de szinte hallottam a zuhogást, sőt

előtt, mondván: „Mami, mami, nézd,
hol megy a vonat!” Eközben a német
vitrinnél egy nagyobb fiú a páncélvonatot vizsgálta tüzetesen szemével.
Egy kicsi lányt pedig a tengerjáró hajóskapitánya igézte meg: nem tudom,
egyáltalán hogyan vette észre az egy
centis teremtményt, de hosszú ideig
volt rabságában és hallottam, hogy
beszélgetnek.

A 2012. évi
Sándorfalvi
Városnap
támogatói:
Arany János egyéni vállalkozó
Aquaplus Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.
Dékány János egyéni vállalkozó
Dr. Nagymihály Sándor
EDF Démász Kft.
E-Piac Elektronikus Kereskedelmi Kft.
Farkas Mihály egyéni vállalkozó
Fischer Ferencné egyéni vállalkozó
Gémes István egyéni vállalkozó
Sándorfalva-COOP Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Kft.
Seres János egyéni vállalkozó
Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet
Szegedi Kéményseprőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
TANKER HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tisza Volán Zrt.
A rendezvényhez nyújtott támogatásukat köszöni
Sándorfalva Város Önkormányzata!

www.sandorfalva.hu
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A harmadik soron a 19. századból láthattunk dokumentumokat, melyek bizonyítják, hogy a kazánfűtő-segédnek
is komoly vizsgát kellett tennie és hogy
századokkal ezelőtt is volt kedvezményekre jogosító igazolvány. Ugyanitt
mozdony- és vagon-típusok egész kártyasora jelzi a nagy gyűjtőszenvedélyt.
Hiába szeretném, nem tudom úgy
megörökíteni ezt az órát, hogy tükrözze, amit valójában adott, de az biztos,
hogy egy helyen ennyi boldog emberrel még nem találkoztam. Annyira
szerettem volna a Vendégkönyvbe valami nagyszerűt írni, hogy kifejezzem
elismerésem és hálám a maradandó élményért, de nem találtam hozzá méltó
szavakat. Hogyan lehet több mint 25
év elhivatott, örömszerző munkáját, a
hű ábrázolást teremtő precizitást megköszönni? Ehhez szó nem fogható. Az
elidőzés, a csodálkozó, boldog zsivaj
igaz hódolat az alkotómester és kis
csapata előtt.
Amiért elnézést kell kérnem: a vonatok – mert bár valóban csodálatosak
voltak, de az az emberi vibráció, ami
itt a levegőben zajlott, az volt igazán
rendkívüli. Tiszta szívből kívánom,
hogy sok-sok ezer ember lelje még
örömét az ezt követő, további sikeres
kiállításokon országszerte!
Kender Etel
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Tartalmas és értékes volt a Könnyűzenei Tábor

Szakmai és közösségi
élménnyel gazdagodtunk
Folytatódik a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és az adai Bartók Béla Zeneiskola határon átnyúló
együttműködése. A Magyar-Szerb Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatásával kilenc találkozó és a találkozókat segítő harmincegy darab zenei, hangtechnikai eszköz
beszerzésére van módja intézményünknek.

A programsorozat harmadik közös
rendezvénye a Sándorfalván került
megrendezésre, a sándorfalvi városnap
keretein belül 2012. június 29-július
1-ig. A vendégek pénteken délután
érkeztek meg a Sándorfalvára. Az adai
gyerekek és a sándorfalvi tanulók nagy
örömmel üdvözölték egymást, hiszen
már nem először találkoztak. Június
30-án délelőtt a Vállalkozók Napján
10 órakor fellépett a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Junior és Menyétek együttese,
valamint a szintetizátor, zongora és
gitár tanszak is bemutatkozott, amely
koncertre a vendégek is hivatalosak
voltak. Másnap a STAMI magánénekes növendékeivel közösen koncertet
adott a Bartók Béla Zeneiskola kórusa
a Pallavicini Kastélyban megrendezett
városnapi rendezvényen. A koncert
után a küldöttségtől búcsút vettek a
STAMI tanárai és diákjai.
Könnyűzenei tábor
A határon átnyúló együttműködési program keretein belül a hatodik rendezvényünk a Könnyűzenei
Tábor volt, amely július 2-8. között
került lebonyolításra. Gyakorló zenészek és zenész tanárok, előadóművészek a határ mindkét oldaláról érkezve tanították egy héten keresztül a
sándorfalvi Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban a tanulókat. Ezen
egy hét alatt az adai és a sándorfalvi
tanároknak lehetőségük nyílt szakmai eszmecserére, a határ két oldalán
élő gyerekek pedig megismerhették
egymás kultúráját, és betekintést
nyerhettek a populáris, a rock és
a jazz zene világába. Barátságok is
alakultak ki tanárok-diákok között
egyaránt, hiszen már nem először
találkozhattak egymással.
A 25 adai vendég (20 diák, 5 tanár)

2012. július 2-án reggel érkezett. Az
adai vendég-zeneiskolai hangszeres
tanulók száma hangszerenként a
következőképp alakult: magánének,
kórus, gitár, fuvola, hegedű, zongora, szintetizátor. A felnőtt kísérőik a
Rózsa Ildikó igazgatónő vezette küldöttség: Milosev Marina zongora- és
énektanár, Bács Annamária kórusvezető, Laták Zsuzsanna szolfézs tanárnő, kórusvezető és Szabó Zoltán
gitár- és tambura-tanár.
A tábor napirendje a következő volt: a
közös reggeli után délelőtt 9.00-12.00ig zenei foglalkozások zajlottak, majd
ebéd és rövid pihenő, szabadprogram,
kulturális program után 14.00-17.00
óráig ismét foglalkozások, próbák voltak. Esténként pedig 19.00-től 22.00ig zenei műhelyeket, bemutató koncerteket tartottunk, amelyre naponta
60-70 érdeklődő látogatott el.
Július 2-án, hétfőn kezdődött a valódi munka. Kollégáink, a tábor szakmai
konzulenseiként irányították az oktatást. Matthew Mitchell jazz előadóművész (gitár, fúvós, vonós), Szilágyi
Erzsébet énektanár, Varga Rudolf
szintetizátortanár, Kaszás László bas�szusgitár- és szintetizátortanár, Huszár
Gergely gitártanár, Nagy Ildikó zongoratanár, Bajusz Attila, mint nevelő
tanár, előadóművész, Bencsik Attila
zongoratanár, előadóművész és Csizmadia László ütőtanár választottuk ki
a darabokat, kiosztottuk a szólamokat.
Első este, hétfőn az adai vendégművészek adtak koncertet: Vadnai Zoltán
gitárművész és a Baraparty zenekar
lépett fel. Kedden Pély Barnabás (a
Kodolányi János Főiskola jazz-ének
tanszakvezetője, előadóművész, zeneszerző) látogatott el hozzánk, aki az
énekesekkel foglalkozott, majd este
közös koncertet adott a Buligánok
együttessel, szerdán pedig napközben

zenekari gyakorlatot tartott a táborlakóknak. Délután megérkezett hozzánk Mohai Tamás (előadóművész,
zeneszerző), aki a gitárerősítőkről és a
gitárjátékról tartott előadást a táborozóknak. Még aznap este gitárpárbajt
hallhatott a nagyérdemű, Tátrai Tibortól, Mohai Tamástól és Pély Barnabástól. Táborunk programsorozatát
színesítette Blahó Attila (Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem zongora
korrepetitora, előadóművész – Harcsa Veronika Quartett, zeneszerző),
aki előadásai témájául a számítógépes
zeneszerkesztés és midi ismereteket,
valamint a jazz zenei improvizáció
alapismereteit választotta. Vendégünk
volt továbbá Pleskonics András, azaz
„Dr. Rock”, aki a Szegedi Tudományegyetem rocktörténeti kurzusának előadója. A táborban hallhattuk az esti
koncertek soraiban a szegedi Mixtura
Popularis együttest, a Hódmezővásárhelyi Dodgem gyerekzenekart, a zentai Ágota and her Friends elnevezésű
csapatot, valamint a szintén szegedi
Volvox, Hotel Ultra és Unblock együtteseket. A szombati nappal a táborlakók az egy hét alatt elsajátítottakból
adtak zárókoncertet.
Minden nap kemény munkával
zajlott, és szép műsor kerekedett a
hét végére az így megtanultakból. A
műsor a következő volt:
1. Hegedül a kisegér
2. Zöld erdőben a tücsök
3. Vuk
4. Edelweiss
5. Gillock
6. Soleado
7. Frank: Swinging the blues
8. Release me
9. Boogie-Woogie (Schmitz)
10. Pireus gyermekei
11. Comick: Walking Boogie Blues
12. My heart will go on (Celine
Dion)
13. My heart is refusing me (Loreen)
14. Kaczmarek: Goodbye
15. Around the world
16. Vangelis – Tűzszekerek
17. The winner takes it all
18. Afro Blue

Erdei iskola a Csattogó-völgyben
függetlenül nagyon jól éreztük magunkat.” Gáspár Sára 6.B

19. Most múlik pontosan
20. Rock and roll party
21. Blues Bossa
22. American
23. Black Hole Sun
24. There will never be
25. Tinédzser Lamour
26. Aprócska blues (Ruzsa Magdi)
27. Sharp Dressed (ZZ Top)
28. Little Wing (Hendrix)
29. Free falling
30. Jazz Etude (Oscar Peterson)
31. Blue Train (Coltraine)
32. Wish you were here
33. Vámpír (Péterfy Bori&Love
band)
34. Halo (Beyonce)
35. Hip-Hop (Ruzsa Magdi)
36. Invitation (Shakatak)
37. Chameleon (Herbie Hancock)
38. Kashmir (Led Zeppelin)
A tábor végeztével a sándorfalvi
diákok, tanárok, valamint Kakas
Béla polgármester búcsúztatták el
az adai vendégeket, akik ezt követően hazaindultak. A tábor nagyon
jó hangulatban telt. A tanárok és
a gyerekek jól érezték magukat és
életre szóló élményekkel, tudással
gazdagodhattak.
Kaszás László
Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
intézményvezető
Ez az esemény az Európai Unió
pénzügyi támogatásával valósult
meg. Az esemény tartalmáért teljes
mértékben a Sándorfalva Városi Önkormányzat vállalja a felelősséget és
az semmilyen körülmények között
nem tekinthető az Európai Unió és/
vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Iskolai ügyelet
a nyári szünetben
A Pallavicini Sándor Iskola Igazgatósága az alábbi napokon tart ügyeletet:
2012. július 4. 9.00-12.00-ig.
2012. július 18. 9.00-12.00-ig.
2012. augusztus 1. 9.00-12.00-ig.
2012. augusztus 15. 9.00-12.00-ig.
Iskolavezetés
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„A bátorságpróbán jól éreztük magunkat, megtanultunk tájékozódni az
éjszakai erdőben.” Károlyi Vivien 6.A
„A kisvasút Királyrétre vitt bennünket, ahol egész nap túráztunk. Utunk
erdőn keresztül vezetett, ahol vaddisznó nyomokat is láttunk.” Radocsai
Balázs 6.A

Többéves hagyomány a Pallavicini
Sándor Iskolában, hogy a mindenkori
hatodikosok erdei iskolába mehetnek.
Június 5-től 8-ig a Duna-kanyarban, a
Kismaros melletti Csattogó-völgyben
sikerült helyet kapnunk. Gyönyörű a
környék, a hegyek övezte völgyben a
Csattogó-patak mentén igényes szállásokon helyezhettük el a gyerekeket.
A fiúk 8 személyes emeletes apartman házakban, a lányok pedig a
Szarvas-laknak nevezett házban,
háromágyas külön tusolóval ellátott
szobákban aludtak.
Minden nap jól szervezett, igényes
programokon vettünk részt, ami
teljes mértékben lekötötte a diákok
figyelmét, rengeteg újdonságot tudtak meg a hegyek, erdők élővilágáról.
Érdeklődve hallgatták a túravezetők
és előadók elbeszéléseit, legyen szó
kőzetekről, növényekről, kutyákról,
madarakról vagy akár rovarokról. Tanulságos volt a terepismeret is, hiszen

az ott elhangzott praktikus ismereteket azonnal a gyakorlatban kipróbálhatták a gyerekek.
Nagyon sikeres volt ennek az erdei
iskolának a szervezése, remek volt a
hangulat, sok-sok érdekes új ismerettel gazdagodtak diákjaink. Ennek
bizonyítéka, hogy a gyerekek a következő véleményeket írták.
„Hosszú vonatúttal kezdődött, ami
először az Alföld szép sík táját, majd
országunk lenyűgöző hegyeit tárta
elénk… Megérkezésünk biztató látványt nyújtott, lelkesen elkezdtük felfedezni a tábort.” Hegedűs Botond 6.A
„9 órakor elindultunk az éjszakai
túrára vezetőnkkel, Péter bácsival.
Végig sötétben mentünk az erdőben,
felsétáltunk a siratófalon, mely nagyon
meredek volt. Részt vettünk egy bátorságpróbán is… A túra közben esett az
eső, mindannyian eláztunk, de ettől

„Kisvasúttal Királyrétre mentünk.
Utunk meseszép volt, mellettünk hegyek,
zöld mezők.” Szilágyi Nikolett 6.C
„A patak medrében féldrágakövet
(gránátot) is gyűjthettünk. Barbi találta a legszebbet, Máté a legtöbbet,
Gyuri és én a legnagyobbakat...” Szilágyi Brigitta 6.A
„Bementünk egy barlangba (bányavágat), ahol megtapasztalhattuk a
tökéletes sötétséget és csendet.” Kuna
Máté 6.A

„Hihetetlen, mennyivel másabb a tereptan, mint vártam. Sokkal érdekesebb volt, mint gondoltam. Tanultunk
turistajeleket, tájékozódási módszereket.” Bohr Ágnes 6.A
„Délután három program közül választhattunk: íjászat, madármegfigyelés és kutyás foglalkozás. Én az utóbbit
választottam, sok érdekes dolgot megtanultam a kutyákról, a vérebekről…”
Gégény Ádám 6.A
„Utolsó nap: rosszul ébredtem,
mert tudtam, hogy megyünk haza.
A reggeli torna sem esett jól.” Gégény
Ádám 6.A
Köszönjük Liebszter Ildikó tanárnőnek a szervező-előkészítő
munkát, Kisné Király Mária, dr.
Fényesné Kalugyer Katalin és Lakatos Krisztina osztályfőnök tanárnőknek a négy napos áldozatos
munkájukat.
Kisné Király Mária

Tisztelt Képviselő-testület!
A Pallavicini Sándor Iskola nevében tisztelettel megköszönjük Sándorfalva
Város Önkormányzatának támogatását, mellyel lehetővé tette az ERDEI ISKOLAI PROGRAM 2012. évi megvalósítását! Eredményes és sikeres munkát,
jó egészséget kívánunk Önöknek!
Környezeti nevelési programunk megvalósításához Sándorfalva Város Önkormányzata 580.000 forint anyagi támogatást nyújtott.
Köszönettel tanáraink és tanulóink nevében:

Csíksomlyó szent ünnepe
Már az 1400-as évek elején templomot és kolostort építettek a ferences
rendiek, amelyet többször javítottak a
sorozatos tatár-török betörés miatt. A
legnagyobb ilyen pusztítás 1661-ben
volt, amikor a templomot felgyújtották és szinte minden elpusztult.
Csodás módon a hársfából készült,
Szűz Máriát ábrázoló kegyszobor
teljesen épen megmaradt. Azóta a
szobor többször is olyan fényben ragyogott, hogy az egész templomot
betöltötte a fény.
Ezért és a sok imameghallgatásért Batthány Ignác erdélyi püspök
csodatévőnek ismerte el. Csíkot,
Gyergyót és Kászonyt 1567-ben az
unitárius vallás felvételére akarták
kényszeríteni. A Hargitán győztes
csatában a csíkiak megvédték hitüket
és mind a mai napig pünkösd szombatján nagy ünnepségen emlékeznek
meg a dicsőséges győzelemről. Ezen
az ünnepségen azóta részt vesznek a
magyarság Trianon által szétszabdalt
területeiről a zarándokok éppúgy,
mint a világ bármely részéről haza-

látogató nemzettársaink.
Ezért ez mostanra a magyarok világtalálkozója is egyben, amelyen
eggyé válnak szívben, lélekben, szeretetben és hitben mindazok, akik
vállalják azt a nagy erőpróbát, amelyre ehhez szükség van. Több százezer
embernek adott erőt az Isten ebben
az évben is, ahhoz hogy ezt megtehesse! Csodálatos érzés és csodálatos látvány a hegyek által körbeölelt
völgyben az imádkozók és éneklők
sokasága, amely kifejezi összetartozásunk igazi lényegét!
Ebben az évben Sándorfalváról is
ment egy zarándok csoport a Tolna
megyei Tevel községbeliekkel közösen. A lelki megújulás, feltöltődés
mellett megnéztük Erdély gyönyörű
szépségeinek egy pici részét. Ámulatba
ejtettek az égig érő hegyek, a szakadékok, az előbukkanó források, a hatalmas erdőségek és az itt élő emberek
jellegzetes otthonvilága, a faházak
változatossága. Az itteni gazdálkodás
kimaradhatatlan állatserege, a birka és
tehén nyájastul nagy számban.

És az emberek! Magánházaknál
laktunk Csíkmadarason. Szinte perceken belül kialakult az a barátságos
légkör, amely mintha évek, évtizedek
óta létezne közöttünk. Igyekeztek
maximálisan a kényelmünkről gondoskodni és a helyi szépségeket megmutatni. Konyhaművészetük gazdag
kínálatából bőségesen részesültünk.
Élő előadásban nézhettük meg a
székely fiatalok táncát, amely népviseletükben igazán látványos volt.
Akik ilyen fiatalon megtanulják azt,
hogy milyennek kell lenni az igazi
magyarnak, azok ezt soha nem felejtik el. Ez ad reményt arra, hogy nem
fog elveszni, eltűnni magyarságunk
erről a vidékről sem, minden ilyen román törekvés ellenére. Láttunk még
helyben babamúzeumot, Torockón
a sóbányát, Tordán a sváb falumúzeumot, Békás-szorost, a Gyilkos-tó
vadregényes környezetét, koszorúztunk Mádéfalván a székely vértanúk
emlékművénél. Kányádi Sándor
és Tamási Áron sírjánál is ott van
a nemzetiszín szalagos koszorúnk,

www.sandorfalva.hu

Nógrádi Erika
igazgatónő

melyet településünk nevében vittünk
közösen a teveli csoporttársainkkal.
Megható búcsúestünket két székely
fiatal szép éneke vezette be. Ezt követte Hódi Viktória Petőfi: Egy estém otthon versének előadása. Ismét
ének és egy újabb vers, Simonyi Imre:
Magyar című költeménye Viktória
művészi tolmácsolásában. A jelenlevők néma hallgatása jelezte, hogy
a vers mindannyiunkhoz, mindannyiunk lelkéhez szól, amit aztán
olyan lelkes taps követett, amilyent
igazán ritkán lehet hallani. Közös
ajándékunkat, egy nemzeti zászlót –
melyen a településeink neve mellett
a nagy Magyarország színes térképe is látható – Molnár Szabolcsné
önkormányzati képviselőnk Nagy
Gabriella, Tevel község képviselője
és személyem adta át Csíkmadaras
polgármesterének azzal az örök érvényű akarattal, hogy bármi is történt és történik, mi mindig egyek
maradunk, hitben, magyarságban,
lélekben, szeretetben!
Siska Antal
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Teadélután a bölcsődében
Korszakok. Egy lezárul, amit követ
egy új. Most számukra a bölcsődés…
Június 8-án rendeztük meg – idén
először – a ballagók teadélutánját.
A bölcsőde terasza megtelt meghívott vendégekkel: Kakas Béla
polgármester, Vári Istvánné, az
Egyesített Egészségügyi és Szociális
intézmény vezetője, szülők, közeli hozzátartozók. Majd a függöny
felgördült, és a kisgyermeknevelők
vezetésével kézen fogva, énekelve
vonultak be a bölcsődét elhagyó,
majdnem ovisok. Részünkről a meglepetés az volt, hogy ízelítőt adhattunk a szülőknek abból a sok-sok
mondókából, dalos játékból, amit

Köszöntjük az újszülött
sándorfalvi babákat!

gyermekeik naponta játszanak a
bölcsődében.
Mi magunk is meglepődtünk azon,
hogy a „nézőközönség” jelenléte ellenére milyen aktívan szerepeltek a
gyerekek.
Bera Sára a kicsik nevében elbúcsúzott, majd György Lola az óvodások
nevében verssel köszöntötte az ünnepelteket. A tarisznyák átadása után a
délután jóízű beszélgetéssel, és a búcsúuzsonna elfogyasztásával ért véget.
Az idei siker után késztetést érzünk a
folytatásra, és hagyományt szeretnénk
teremteni a teadélutánból.
Búza Petra
EESZI Bölcsőde

Ismét egy vidám
lovas nap

Baur Anna Éva

Június 27-én reggel a Kóbor-Ló lovastanyára kirándultunk a gyerekkel.
A nap folyamán lehetőségünk nyílt az egyéni lovaglásra, megismerkedhettünk a lovaglás szabályaival, pl. hogyan és melyik oldalról ülhetünk
fel a lóra.
Lovaglás után a háziak kemencében sült kakaós kaláccsal kedveskedtek az
éhes szájaknak, majd lovaskocsikázás közben megismerkedhettünk Balástya
és Szatymaz tanyavilágának érdekességeivel.
Ebédre a gyermekek egyik kedvencét, milánói makarónit kaptunk,
majd egy kis pihenés után ugrálóvárban tornázhatták ki magukat az
energiában gazdag gyermekek.
A nap elteltével kellemesen elfáradtunk, szép nyári élményekkel gazdagodva térhettünk haza.
Gyermekjóléti Szolgálat

Pancsolás
és játszóházak
Májusban a nagyok vidám műsorral és saját készítésű ajándékkal köszöntötték az anyukákat és
a nagymamákat. Gyermeknapot
is ünnepeltük: sok vidám játék és
dal, arcfestés, finom ételek várták
a gyerekeket.
Júniustól az idő függvényében
kirándulgattunk a városon belül
(könyvtárba, piacra, állatsimogatásra stb.), és rengeteget fürdünk, pancsolunk. Itt szeretnénk megköszönni
szomszédaink türelmét!
Szakmai programunk, heti tema-

tikánk a nyár folyamán is változatlan, szünet nélkül üzemelünk. Ősszel
induló csoportjainkba folyamatos a
beiratkozás.
Július 1-jén, a városnapon környezettudatos játszóházat tartottunk
a Polgármesteri Hivatal támogatásával: csörgőt, madárkát, papírsárkányt, ékszereket készítettünk.
A Betyárnapon még változatosabb
formáját mutatjuk meg a környezettudatos játékok elkészítésének!
Napsugár íze
családi napközi és játszóház

Füvészkerti séta
Az EESZI Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, valamint az
Idősek Klubja közös kirándulást
szervezett június 21-ére Szegedre a
Füvészkertbe. Gyerekek és idősek
egyaránt nagy érdeklődéssel tekintették meg a csodálatos park növényeit
és a sétányok melletti kiállításokat. A
gyerekek nagy örömére még csúszdá-

zási lehetőséget is biztosított a park.
A fák és növények látványa mindenki elkápráztatott. A gyerekek a
legrejtettebb helyekre is bekukkantottak, minden apróságra felfigyeltek. Nagyon szép napot töltöttünk
el együtt.
Faragó-Baráthné Pálinkó Edit
EESZI Idősek klubja

Kardos Villő

Családi események

Születések:

Molnár Szabolcsné
képviselői fogadóórát tart minden hónap
utolsó csütörtökén 17-19 óráig
a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
tárgyalótermében (Széchenyi udvar).

Kiadó: Móranet Nonprofit Közhasznú Kft.
Ügyvezető igazgató: Duka Félix
e-mail cím: kisbiro@sandorfalva.hu web: www.sandorfalva.hu
Készült 3200 pld. Nyomda: Agent Print kft.
Felelős szerkesztő: Márton Gábor
Szerkesztőbizottság: Az önkormányzat munkatársai
A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a kiadó és a szerkesztőség
felelősséget nem vállal.

Hirdessen a Kisbíróban!
L a p z á r ta : m i n d e n h ó n a p 5 . n a pj a

• Baur Zsoltnak és Wolcz Évának
Anna Éva
• Kardos Ferencnek és Horváth
Évának Villő
• Kárpáti Zoltán Jánosnak és
Frank Annamáriának Zalán
• Sipos Zsoltnak és Szűcs
Marianna Emesének Stella
• Finta András Róbertnek és
Molnár Tündének Sára
• Petrács Gábor Eriknek és Kovács
Nikolettnek Gergő
• Kenyeres Attila Csabának és Gál
Andrea Irénnek Anna Eszter

Házasságot kötött:
• Rárósi Zoltán Ernő és Jójárt
Ildikó
• Bárkányi Csaba és Lippai
Andrea Anett
• Borbély Ferenc és Szabó Adrienn
• Borbély Ferdinánd és Dobos Éva

Házassági évforduló:
25.

• Erdei Imre és Nyemcsok
Zsuzsanna Éva

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kárpáti Zalán

Kővágó Máté

2012. július 1-jén állampolgársági esküt
tettek:
•
•
•
•
•
•

Elhalálozás:

www.sandorfalva.hu
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Barna József
Bonis Julianna
Dukai József
Dukai József és gyermekei
Dukai Zsuzsanna
Horvát Andrea

• Kószó Ervin
• Rugan Romi Viktor
• Tóth Mária Magdolna és gyermekei
• Törköly Krisztina
• Vas Ilona

Korom István (Iskola u. 29/a.)
Bodor Lajos (Sövényházi út 11.)
Mucsi István (Úttörő u. 66.)
Túri László (Sövényházi út 20.)
Visi Zoltán (Kolozsvári u. 8.)
Módra Szilveszter (Rigó u. 47.)
Micziz Antal (Kuti d. 55.)
Makra Sándorné (Felszabadulás
u. 75.)
Makra János (Partizán u. 21.)
Ferenczi Zoltán (Ady E. u. 27.)
Lővey Attila Béla (Kassai u. 34.)
Csóti Tiborné (Rákóczi u. 8.)

PIACTÉRI
VIRÁG-AJÁNDÉK
ÜZLET AJÁNLATA:
Virágcsokrok
minden alkalomra
Asztali díszek, rendezvény
dekorációk,cserepes virágok
Koszorúk, sírcsokrok kiszállítása
Rendelését telefonon is
leadhatja:
06 (30) 3390 698
Hódi Gabriella virágkötő
Munkáim megtekinthetők:
http://viragbolt.fotoalbum.hu

Rendezvényekre, lakodalmakra,
születésnapokra szeretettel várjuk
minden kedves régi és új vendégünket,
megrendelőnket dísztorták, édes aprósütemények, sós sütemények nagy választékával.

Cukrászüzemünkben mindennap friss készítmények
kaphatók, ingyenes házhoz szállítást vállalunk.
Windecker Lajos, cukrászmester
Rózsa Cukrászda 6763, Szatymaz, Kossuth u. 73.
Mobil: (30) 995 5794 • Tel: (62) 283 871
www.rozsacukraszda.hu
www.windeckercukraszuzem.hu

www.sandorfalva.hu
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Jövőre már a járásokban is várják az ügyfeleket

Egyablakos ügyintézés
könnyíti életünket
A területi közigazgatási átalakításának egyik legfontosabb állomásához érkezett
azzal, hogy az Országgyűlés
június 4-ei döntésével megszületett a törvényi szabályozás a járási hivatalok kialakításáról. A több száz éves
múltra visszatekintő járási
rendszert 1983-ban szüntették meg, így harminc év után,
de új szervezeti rendben és
új céllal 2013. január 1-jével
ismét létrejönnek a magyar
közigazgatás egykor szerves
egységét képező járások.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeként felálló kerületi
és járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb
szinten intézendő államigazgatási
feladatok ellátása lesz. Így megvalósul az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása,
a járások kizárólag államigazgatási
területi egységet jelentenek majd.
A területi közigazgatás átalakításának legfőbb célja az állami bürokrácia csökkentése, az állam területi
működésének átláthatóbbá, hatékonyabbá, egyszerűbbé tétele. A cél
az egyablakos ügyintézés biztosítása
az ügyfelek számára. Ez azt jelenti,
hogy az állampolgárok egyetlen helyen, a – 2013 végéig kialakítandó
– kormányablakoknál tudják majd
hivatalos ügyeiket intézni.
A járási hivatalok kialakításával és
az államigazgatási feladatoknak a járási hivatalok által történő átvételével
együtt fő szabály szerint megvalósul
az államigazgatási és az önkormányzati feladatok szétválasztása is. A járási hivatalok tehát kizárólag államigazgatási ügyeket vesznek át, nem
önkormányzati feladatokat.
A járási hivatalok olyan államigazgatási feladatokat vesznek át a jegy-

zőktől, amelyeket az állam az elmúlt
húsz évben kényelmi szempontok
miatt odatelepített. A jövőben az
államigazgatási feladatok többségét
az állam saját szervezeti rendszerén
keresztül fogja ellátni. Csak azok az
ügyek maradnak a jegyzőknél, amelyekhez a helyi viszonyok ismerete
elengedhetetlen, vagy amelyekben
nem országosan egységes szabályozás, hanem helyi mérlegelési lehetőség is van: ilyen pl. a helyi adóval
összefüggő igazgatási feladatok, birtokvédelem, hagyatéki eljárás, a nem
alanyi jogon járó szociális ellátások,
távhőszolgáltatás, valamint a helyi
védelmi igazgatással kapcsolatos
feladatok.
2013-tól a járási hivatalokhoz kerülnek az okmányirodák, továbbá
80, törvényi szinten szabályozott
államigazgatási feladat, pl. személyi adat- és lakcím-nyilvántartás, a
gyámügyi igazgatás, a gyermek- és
ifjúságvédelem. Az okmányirodák
mellett a járási hivatalokhoz kerülnek a fővárosi, megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveinek helyi
szervei is, pl. a körzeti földhivatalok,
városi munkaügyi kirendeltségek.
A járásszékhelyek mellett, a jelenleg
okmányirodát működtető településeken is lesznek járási kormányablakok.
A járási hivatalokban – a fővárosi és
megyei kormányhivatalokhoz hasonlóan – törzshivatal és szakigazgatási
szervek működnek.
Azokon a településeken, ahol jelenleg történik hatósági ügyintézés,
azonban nem lesz járási székhely és
nem lesz kormányablak sem, ott is
megmarad az ügyintézési helyszín.
A járások székhelyei és a járások
illetékességi területe nem része a
most elfogadott törvénynek, arról
kormányrendelet határoz majd.
Az eredetileg benyújtott javaslathoz
képest az államigazgatási feladatok

átvételével az azok ellátásához szükséges ingó- és ingatlanvagyonra az
állam nem tulajdonjogot, hanem
ingyenes használati jogot kap. A
kormányhivatalok vezetői október
31-ig az önkormányzatokkal megállapodást fognak kötni a járási hivatalhoz kerülő köztisztviselőkről, az
ingyenes használatba vett ingatlan
és ingó eszközökről. A polgármesteri
hivatalban jelenleg államigazgatási
feladatot ellátó köztisztviselők jogviszonya a járási hivatal keretében
kormányzati szolgálati jogviszonnyá
alakul át.
A törvény rendelkezik a járási hivatalvezető jogállásáról is, melynek
értelmében a járási hivatalvezető felsőfokú képesítéssel és legalább 5 év
közigazgatási gyakorlattal kell, hogy
rendelkezzék. A közigazgatási gyakorlatba beleszámít az országgyűlési
képviselői tevékenység és a polgármesteri tisztség betöltése is.
A járások kialakítása a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló átalakításának, a „Jó Állam” koncepciónak egyik eleme, amelyről 2011
őszén határozott a kormány. A tör-

Egész nyáron várja vendégeit
a Nádastó Szabadidőközpont!
A természetes élővízi strand
nyitvatartási ideje:
előszezonban: 8–20 óráig
főszezonban: 8–21 óráig
utószezonban: 8–19 óráig
Szünnap nincs!
További információ, jegyárak: www.sandorfalva.hu

www.sandorfalva.hu

11

Sándorfalvi Kisbíró

vényjavaslat eredetileg februárban
került volna az Országgyűlés elé,
de a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium (KIM) úgy ítélte
meg, hogy további egyeztetésre van
szükség, így széleskörű konzultációsorozat indult. Szabó Erika területi
közigazgatásért és választásokért felelős államtitkár részvételével több
önkormányzati fórumon hallgatták
meg és vitatták meg a megújuló önkormányzati és járási rendszer megújításával kapcsolatos elképzeléseket. A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének (TÖOSZ)
megkeresésére mind a 19 megyében,
több hónapon át polgármesterekkel
és jegyzőkkel egyeztettek, de részt
vettek a Községek, Kistelepülések
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének, valamint
külön az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma ülésén,
ahol minden önkormányzati érdekszövetség jelenlétében tárgyaltak a
járási rendszer kialakítására vonatkozó javaslatról.
Forrás: KIM

Autóbusz menetrend
2011. szeptember 1-től

A leégés okozta
bőrelváltozások
Az előző lapszámban a napozásról
szóltunk, most a leégés következményeiről néhány gondolat.
Bőr leégésének következménye a különböző bőrelváltozások megjelenése.
Fajtái:
1. Keratosis solaris – időseken, sok
napsugárzásnak kitett bőrfelületen
jelentkező enyhén kiemelkedő, érdes tapintású, szemölcs szerű, vastag,
piszkosszürke, hámmal fedett elváltozás. Érdemes figyelni rá, ugyanis
rosszindulatúvá válhat.
2. A Basalioma fényexpozíciónak
kitett bőrfelszíneken jelentkezik, a
káros UV, illetve fényhatás következményeként. Nem tör be a véráramba,
így nem képez áttétet. Roncsolhatja a
környező bőrt, esetleg porcot, csontot.
3. A fénynek kitett bőrfelszíneken:
arcon, füleken, hajas fejbőrön, karon,
mellkas és hát felső részén jelentkező, nem gyógyuló, pörkös sebecske/
seb, mely kiterjedésében és mélységében is egyre nő. Kezelése klinikai
és szövettani diagnózis alapján bőrgyógyász szakorvos feladata. Időben
való felismerése és kezelése 100%-os
gyógyuláshoz vezet.
4. Bőrből kiemelkedő, kicsi, 5-10
mm átmérőjű, gyöngyházfényű, kis
értágulattal rendelkező dudor szintén
a Basalioma egyik formája.
5. A melanoma elsősorban a bőr,
elvétve a szem, az agyhártyák
melanocitáiból kiinduló rosszindulatú daganat. Kifejezett áttétképzési tulajdonságokkal rendelkezik,
mellyel a bőr tumorok okozta legtöbb halálozásért felel. Általában
panaszt nem okoz, ritkán kíséri
csak enyhe viszketés. Leggyakrabban ép bőrön keletkezik, a halvány
barnától a feketéig minden árnyalata előfordulhat. Az egész bőrfelszínen bárhol kialakulhat. A daganat
testtájak szerinti megoszlása bizonyos eltéréseket mutat, férfiaknál
leggyakrabban a törzsön, nőknél az
alsó végtagon, azon belül is a lábszárakon jelentkezik. Kialakulhat
rejtettebb lokalizációban is, mint
a hajas fejbőr, talpak, ujjközök és
a genitális régió. Kiváltó tényezők:
legfőbb oknak a megnövekedett
ultraibolya sugárzást tekintik, melyet fokoznak a szabadidő eltöltésének az utóbbi évtizedekben kedvelt

módozatai (mértéktelen napozás,
barna szín divatja, a lakosság által
széles körben igénybe vett kontrollálatlan szolárium-használat). Fontos kockázati tényezőnek tartják a
gyermekkori többszörös, súlyos,
hólyagos leégéseket, magas anyajegyszám, világos bőr, vörös haj.
A melanomában szenvedő beteget
fel kell világosítani arról, hogy figyelje bőrét (régi anyajegyeit, illetve bármely újonnan keletkező
bőrelváltozását), ne napozzon, ne
járjon szoláriumba.
Hogyan védjük
a gyermekeket?
1. A 3 éves kor alatti gyermeket ne
tegyünk ki közvetlen napsütésnek!
Különös elővigyázatosságot igényelnek a 12 hónapos kor alatti gyerekek, őket teljes mértékben óvjuk a
naptól.
2. Déli órákban, 11-15 óra között
keressünk árnyékos helyet, homokozó gyerekek se legyenek napon!
3. Ruhával, sapkával és napszemüveggel is védjük gyerekeinket a káros sugárzástól.
4. Kenjük be gyerekeink azon testrészeit, amelyek a ruházaton kívül a
napsugárzásnak ki vannak téve, pl.
kezek, arc.
5. Kombinált (UV-B, UV-A elleni),
magas faktorszámú, illatanyag-mentes, vízálló napozószert használjunk!
6. A nap elleni védelem nemcsak a
strandon vagy vízparton szükséges,
hanem minden szabadtéri helyzetben.
7. Napvédő krémet sohase használjunk a napozás idejének meghosszabbítására.
8. Kb. 1-1,5 óránként kenjük be újra
őket. Fürdés, izzadás és törülközés
után is.
9. Ne felejtsük el, hogy sok felület,
mint pl. a homok, a víz és a hó is
visszaveri a napsugarakat és növeli
az UV-sugárzás erősségét. Figyeljünk
arra is, hogy borús időben is magas
lehet az UV-sugárzás szintje.

Szegedről - Sándorfalvára Mezőgép felé
X 5.25
T 5.45
M 6.00
I 6.20
D 6.25
N 6.40
M 7.20
N 8.05
N 8.25
N 9.25
M10.25 ID10.30
N11.25
N12.25
M13.05 X13.25
M13.30 Z13.30
T14.05
N14.25
M14.45 I15.05
X15.25
M15.35
N16.05
M16.25 M16.45 N17.25
D17.25
N18.25
N19.25
M20.30 Z20.30
N21.25
N22.45
(a kiemelt járatok Dóc, Baks ill. Csongrád felé közlekednek tovább)

M 6.45
IC10.30
M13.45
T15.45
M18.30

Szegedről – Dóc, Baks, Csanytelek, Tömörkény, Csongrádra
N5.20
N6.40
N 7.00
N 8.25
ID10.30 IC10.30 11.30
M13.05 M13.30 Z13.30
M14.25 M14.45 Z14.45
I15.05
T15.10
M15.35 M16.45 N16.50
N17.25
N18.25
Z20.30
M20.30 N22.45
(a kiemelt járatok Sándorfalva központját érintik)

M 5.10
M18.40

Szegedről - Szatymazon át – Sándorfalvára
N 6.15
T 7.05
X10.35
M14.20 D16.30
N19.40
N21.30
M22.45

Z 7.50

Szatymaz vasútállomásról - Sándorfalvára
V13.15
I13.30
X16.10
M18.15

Sándorfalva aut.áll-ról Szegedre Mezőgép felé
M 4.15
Z 4.45
T 4.45.
WM4.50 M 5.o5
X 5.50
T 6.10
M 6.25
I 6.45
D 6.50
S 7.02
M 7.10
M 7.45
N 8.30
N 9.50
N10.22 M10.50 N11.50
X13.50
M14.10
M14.17 T14.30
N14.50
M15.18
I16.17
N16.30
M16.55 X17.50
M18.55
Z19.00
X19.57
M20.30 N20.57
N 21.50
(a kiemelt járatok Dóc, Baks ill. Csongrád felől közlekednek)

N 4.35
M21.00

Sándorfalváról - Szatymazon át - Szegedre
M 5.55
N 6.55
T 8.45
X12.55
N15.30
M22.10

Z 8.00

Sándorfalváról – Szatymaz vasútállomásra
V13.40
I13.50
M16.30 M18.40

Z18.20

Z 6.05
N 7.42
N12.50
M15.50
N19.50

N17.10

Sándorfalva Vegyesbolttól (Dóc, Baks, Csongrádról stb.) - Szegedre
WM4.39 M 4.39
Z 4.49
M 5.44
Z 5.54
M 6.19
T 6.47
N 6.49
M 6.49
S 6.51
N 7.31
N 8.04
N10.11
N12.34
N 12.54 M14.06 M15.07 N15.29
I16.06
M16.44 Z17.47
ID17.47 IC17.55 N18.19
V19.31
X19.46
N20.46
(a kiemelt járatok Sándorfalva központját érintik)
N – naponta,
M - munkanapokon (hétfő-péntek),
X – munkaszüneti nap kivételével naponta (hétfő-szombat),
D – szabadnapok kivételével naponta (hétfő-péntek, vasárnap),
Z – szabad és munkaszüneti napokon (szombat-vasárnap),
S – szabadnapokon (szombaton)
V- munkaszüneti napokon (vasárnap és ünnepnap),
T - tanév tartama alatt munkanapokon,
I - iskolai előadási napokon,
WM – tanszünetben munkanapokon,
ID – IX.1-től IV.30-ig munkanapokon,
IC – V.1-től VIII. 31-ig minden nap

Állatorvosi ügyelet

(Csengele, Pusztaszer, Kistelek, Ópusztaszer, Dóc, Balástya, Szatymaz, Sándorfalva)
júl. 21-22.

Dr. Huszár Péter

+ 36 (30) 487 4030

További kérdéseivel forduljon
hozzánk bizalommal a Fagyöngy
patikában!

júl. 28-29.

Dr. Kunstár Pál

+36 (30) 488 0267

aug. 4-5.

Dr. Sikter András

+36 (20) 936 4208

Vigyázzanak magukra és társaikra,
jó pihenést, kellemes kikapcsolódást
kívánunk a nyárra!

aug. 11-12.

Dr. Sipos Attila

+36 (30) 390 4624

aug. 18-20.

Dr. Dakó Zoltán

+ 36 (70) 424 4455

www.sandorfalva.hu
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Városi Újság

Közöttünk élő szörnyetegek 2. rész
Az elkövetőnek, de még inkább az
áldozatnak szüksége van professzionális segítségre, aki segíthet a traumák
feldolgozásában és új, biztonságos kötődési minták kialakításában.

Folytatjuk az előző számban megkezdett, a családon belüli erőszakról szóló
cikkünket.
Mit tehetünk?
A legrosszabb az, ha tudunk ilyen
esetről, esetleg magunk is érintettek
vagyunk benne és mégsem teszünk
semmit. Az óvodai és iskolai dolgozók, védőnők és más szakemberek
hivatalból részei a jelzőrendszernek.
Sok múlik azonban rajtunk, rokonokon, szomszédokon, ismerősökön,
gyülekezeti tagokon, szülőtársakon
is. Mindenképp legyünk tudatában,
hogy ez a probléma magától soha sem
fog megoldódni. Sőt, ha a mostani
generáció nem küzd meg vele, akkor
a következőnek még több dolga lesz
vele. Ez a jelenség ugyanis újra és újra
visszatér a család életébe mindaddig,
amíg valaki fel nem dolgozza.

Egy esettanulmány: P!nk
A népszerű énekesnő zenéjét át- meg
átjárja a bántalmazás témája. A saját
megtapasztalás gyanúját erősíti meg
néhány nyilatkozata, amelyet különböző magazinoknak tett.
A szülei 15 évesen kidobták otthonról
az akkor már évek óta dohányzó és
kábítószerező tinédzsert. Az énekesnő interjúk során kiáll a véleménye
mellett, miszerint a gyerekek megérdemlik a verést, és ha másként nem
megy, hát verjék ki belőlük a szüleik
a rosszaságot. Azt is elmondta, hogy
csak az elmúlt néhány évben találtak
ismét egymásra a szüleivel.
A férjével való kapcsolatáról azt
mondta: „Amikor Carey-vel találkoztam 16 éves koromban, olyan
voltam, mint egy összevert kiskutya,
aki a sarokban lapított és mindenkit
megharapott, aki felé nyújtotta a kezét. Ő volt az első ember, aki mellett
be mertem hunyni a szemem és hátra
mertem dőlni.”
Bármi is történt vele gyermekkorában, a bántalmazás témája refrénként
visszhangzik a zenéjében. A „Family
portrait” (Családi portré) című száma
egy kislány vívódásaiba enged igen hű
bepillantást, aki a veszekedő szüleit
próbálja egybetartani. Mindeközben

magát hibáztatja a történtekért: „Kedvesebb leszek, anya, és megmondom
az öcsémnek is, hogy jó legyen. Nem
öntöm ki többé a tejet a vacsoránál és
időben megyek lefeküdni.” Nagyon
hitelesen tükrözi a bántalmazó családban élő kisgyermek kilátástalan helyzetét: „Elfutok ma, elmegyek ebből a
zajból. Nem akarok visszamenni arra
a helyre, de nincs választásom, nincs
esélyem. A harmadik világháborúban
kell felnőnöm.”
A „Conversations with my 13 year
old self ” (Beszélgetések a 13 éves
kori önmagammal) című szerzeményében ugyancsak előjön a már jól
ismert tartalom. „A fájdalom, amit
átélsz, valóságos. Nem alszol, mégis
rémálmot élsz át.”
És hogy mindez miként hat ki a későbbi párkapcsolatra, annak jó példája
a „Please don’t leave me” (Kérlek, ne
hagyj el) című száma, amelyben egy
szakítási jelenetet játszik el. A klip
Stephen King Tortúrájára emlékeztet, amelyben a pszichotikus nő válogatott kínzásokkal fejezi ki a férfi
feletti birtoklási vágyát, dominanciáját és beteges „szerelmét”. Közben azt
mondogatja neki, hogy bármit kész
megtenni, hogy megtartsa, ha kell,
még fel is darabolja.
A kutató John Gottman
szerint
„A pofozással az a probléma, hogy
rövid távon túl hatékony: azonnal leállítja a nem kívánt viselkedést, nem

kell hozzá beszélgetés, és elvágja az
esélyét, hogy önkontrollra és problémamegoldásra tanítsuk a gyermeket.
Hosszú távon viszont egyáltalán nem
működik. A pofon után a gyerekek
jobban hajlanak a bosszúra és az önigazolásra. A megalázottság érzése
arra sarkalja őket, hogy legközelebb
jobban vigyázzanak, nehogy rajtakapják őket. A pofozás mintája arra
tanítja őket, hogy az agresszivitás elfogadható eszköz arra, hogy az ember
elérje, amit szeretne. A kutatások azt
igazolják, hogy a pofozott gyerekek
maguk is alkalmaznak testi erőszakot, különösen a náluk kisebbekkel
és gyengébbekkel szemben […] A
pofozott gyerekek tizenévesen hajlanak arra, hogy megverjék szüleiket.
Felnőttként hajlamosak az erőszak alkalmazására vagy eltűrésére a párkapcsolatukban. Végül pedig a gyermekként fizikailag bántalmazott felnőttek
kevésbé gondoskodnak idősödő szüleikről.” (Forrás: John M. Gottman,
Raising an Emotionally Intelligent
Child (New York, London, Toronto.
Sydney: Simon & Schuster, 1997),
103-104. p.)
Mihalec Gábor
adventista lelkipásztor,
családterapeuta
Ha még több családi témájú írást szeretne olvasni, iratkozzon fel Gábor
hírlevelére a www.kettenegyutt.hu
weblapon!

KÉRDEZZE MEG GYÓGYSZERÉSZÉT...

A tyúkszemről 2. rész
Szalicilsavas tapaszok
A tyúkszem elleni harcban gyakran
vetik be a tapaszokat. A tyúkszem
kezelésére szolgáló speciális tapaszok a közepükön egy kis lyukat
hordoznak, amibe a tyúkszem beleillik. Ezen a területen koncentrálja a
tapasz a puhító szalicilsavat. A kezelés előtt meleg vízben ki kell áztatni
a kezelendő bőrterületet. A vízbe
különféle olajokat, így pl. teafaolajat
lehet tenni. Szárazra törlést követően kell beragasztani a tyúkszemet.
A kezelést – készítménytől és a betegtájékoztatókban leírtaktól függően – 7-10 napig, az alkalmazási
előiratban megadott gyakorisággal
(általában kétnaponta) kell ismételni. A kezelés eredményeként a tyúkszem sárgásfehér, kocsonyás anyaggá válik, ami egy alapos meleg vizes
áztatás után könnyen eltávolítható.
Egyes erősen elszarusodott, talpon
lévő tyúkszemnél három hétig tartó
rendszeres kezelésre is szükség lehet
a megfelelő mértékű felpuhításig,

eltávolításig.
Új módszerek: van hatóanyag
nélküli változat is
A szalicilsav mellett egyéb savas karakterű hatóanyagokat is alkalmaznak a tyúkszem kezelésére. Tejsavat,
illetve triklórecetsavat tartalmazó
oldatok, stiftek is kaphatók a keményedés feloldására.
Viszonylag újnak számítanak a
hatóanyagot nem tartalmazó, ún.
hidrokolloid tapaszok. Ezek a testnedvekkel általában áttetsző kocsonyás anyagot képző tapaszok a
tyúkszem befedése és a megfelelő
nedvesség-tartalom biztosítása révén
fejtik ki puhító hatásukat.

Tyúkszem kezelése
gyógynövénnyel
A gyógynövények közül a vérehulló fecskefű használata elterjedt. A
gyógynövény alkoholos kivonatával
általában két-háromhetes kezelésre,
ecsetelésre van szükség ahhoz, hogy
a tyúkszem felpuhuljon. Ha ez nem

történik meg, javasolt egyéb szert
kipróbálni vagy orvoshoz fordulni.
Külsőleges készítményekkel eredményesen nem kezelhető, kiújuló
tyúkszemeknél sok esetben sebészi
megoldásra (kimetszésre) van szükség. A sebészi kezelés mellett/helyett
alkalmas kialakítású talpbetétek,
kényelmes cipők és párnázott talpú
zoknik alkalmazása is hathatós segítség a tyúkszemek kiújulásának a
megakadályozásában. Cukorbetegek
és keringési zavarokban szenvedő betegek esetén a tyúkszem kezelésével
minden esetben javasolt a kezelőorvos felkeresése!
Bár a tyúkszem nem fertőző betegség, és általában recept nélküli
patikaszerekkel eredményesen kezelhető, nem szabad a problémát
bagatellizálni.
A gyógyszeres készítmények vagy
szükség esetén a sebészi kezelés nem
helyettesíthető házi módszerekkel!

www.sandorfalva.hu
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Sándorfalvi Kisbíró

Az ollóval vagdosás, pengével való
kimetszés, éles eszközökkel történő
kapargatás szigorúan tilos, fertőzésveszélyt rejt magában!
További kérdéseivel forduljon bizalommal az AKÁCIA GYÓGYSZERTÁR szakembereihez!
Dr. Szigetiné Dr. Szilágyi Ildikó
gyógyszerész

Hirdessen
a Kisbíróban!
L a p z á r ta :
minden
hónap
5. n a pj a

Rendőrségi hírek

Lakossági segítséggel
fogták el a betörőket
Tisztelettel köszöntöm a júliusi Kisbíró olvasóit. Június
hónapban nagyon sok közbiztonsági jelentőségű esemény történt, melyeket követően nagyon sok jelenleg is
a tennivaló. A teljesség igénye
nélkül bemutatok önöknek
néhányat ezek közül.

Június hónapban Sándorfalván 19
alkalommal rendeltünk el nyomozást különböző, a területen történt
események miatt.
Három esetben zaklatás vétsége
miatt tettek feljelentést helyi lakosok.
Egy esetben zaklató jellegű telefonhívásoknak voltak kitéve a háziak,
a két másik nyomozás életveszélyes
fenyegetés miatt van folyamatban.
Erős nyugtatókkal kombinált alkohol hatása alatt láncfűrésszel rom-

bolta le szülei lakását egy fiatal férfi
a városban. A kiérkező rendőrökkel
is kihívóan viselkedő férfit a mentőszolgálat szállította el. Az ügyben
rongálás miatt folytatunk büntetőeljárást.
A makói nevelőintézetből szökött
az a két fiatalkorú fiú, akik a múlt hónapban 7 esetben közintézményekbe,
házakba, egyéb ingatlanokba törtek
be Sándorfalván. A nyomozás kezdeti szakaszában ismertté vált személyük. Felkutatásukra mind hatóságunk, mind pedig az önkormányzat
komoly erőfeszítéseket tett. Önök is
több esetben tudatták munkatársainkkal a fiatalok utolsó felbukkanásával kapcsolatos információikat,
melyet itt a Kisbíró hasábjain is meg
szeretnék köszönni. A nyomozás
eredményeként Békés megyében
sikeresen elfogták betörőinket. Az

ügyekben jelenleg a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság folytatja a
nyomozást.
Kettő esetben történtek kisebb értékű lopások, ahol az elkövetők az ingatlanokra a kerítésen bemászva jutottak
be. Ismételten felhívom a figyelmüket,
hogy az elemi vagyonvédelmi szabályok betartása nemcsak a tulajdonos
magánvagyona megőrzése miatt fontos. Egyben közérdek is, hogy elejét
vegyük az elszaporodó lopásoknak.
Ma az egyik, holnap a másik portáról
lophatnak a tolvajok. Tegyünk ellene
azzal, ami van. Bölcs előrelátás és zárt
melléképületek az ellenszer neve.
Fordítsunk a jelenleginél sokkal nagyobb figyelmet a szomszédságban
zajló eseményekre és ne menjünk el
érdektelenül ezek mellett! Amennyiben lopás áldozataivá váltunk, ne napok múlva, hanem azonnal jelezzük

azt valamelyik hatóságnak.
Sándorfalva területén június hónapban 5 alkalommal végeztünk
fokozott ellenőrzéseket a közutakon.
45 alkalommal szabtunk ki helyszíni bírságot, többnyire közlekedési
szabálysértések miatt. A belterületen történő szabálytalan parkolások
szankcionálására a jövőben nagyobb
figyelmet fordítunk. Külön felhívom
a figyelmüket a Tűzoltóság épülete
előtti útszakaszon történő parkolásra.
Továbbra is az önök biztonsága érdekében végezzük tevékenységünket.
Várjuk megtisztelő bejelentéseiket,
észrevételeiket a 06 (20) 777 1330
telefonszámon.
Köszönettel:
Varga Zoltán r. őrnagy
őrsparancsnok

KI MIT TUD? megyei vetélkedő a városban

Mozgáskorlátozottak
találkoztak iskolánkban
Június 2-án a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Ifjúsági Csoportja negyedik alkalommal rendezte meg a KI
MIT TUD? vetélkedőt és kiállítást a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás Pallavicini Sándor Általános Iskola épületében.
8.30-tól folyamatosan érkeztek a megye 17 településéről a fellépők és kiállítók. Az új iskola aulájában fogadták
őket az egyesület munkatársai, az információs pultnál minden hasznos
tudnivalóról tájékoztatást kaptak.
Tíz óra előtt néhány perccel vette
kezdetét a rendezvény. A város nevében Sebestyén András alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, akik
260-an voltak. Az egyesület ifjúsági
tagozatának vezetője, Bodnár Zoltán
üdvözölte a mozgásukban tartósan
akadályozott embereket. Ezt követően átvette a szót a nap háziasszonya,
Láda Eszter, az Ifjúsági Tagozat aktív
tagja, aki profi módon vezette le a rendezvényt. Bemutatta a zsűri elnökét
(alpolgármester urat) és a zsűri tagjait:
Nógrádi Erikát, az iskola vezetőjét,
Tóth Zsófiát, a Diákönkormányzat
elnökét, valamint Szántóné Somogyi
Katalint, az iskola könyvtárosát. Elsőként a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás Egyesített Szociális Intézmény (FONI) fiataljai léptek a színpadra. Szívbemarkoló produkciónak
lehettünk részesei. A közönség nagy

tapssal jutalmazta az előadást.
Ezek után hallhattunk mesét, verset. Több csoportunk énekkara is
színvonalas előadással kápráztatta el
a nagyérdeműt. A humoros produkciókon jól szórakozott a közönség. A
karaoke műfaj is jelen volt, amelyet
nagy figyelemmel kísértek a jelenlévők. A műsor színes kavalkádja kápráztatta el a teremben ülőket.
Az iskola folyosóján kiállított kézműves munkákat a zsűri és a közönség több alkalommal megtekintette.
Valóban szemrevaló alkotásokat láthattunk, ügyes kezűek a mi tagjaink.
11.30-kor kezdetét vette az ebéd,
amelyet önkéntesek segítségével
bonyolítottunk le. Öröm volt számomra, hogy az ép fiatalok milyen
türelemmel, odaadással, figyelemmel
szolgálták ki a fogyatékossággal élőket. Köszönet nekik ezért.
A zsűri döntése után valamennyi
résztvevő emléklapot kapott. A
díjazottak:
Ifjúsági kategória
Egyéni fellépők: Licsicsányi Bog-

lárka Csenge, Szombathelyi Ildikó,
Gulyás Nándor (Csongrád)
Csoportos fellépés: Magony Sándor
Néptáccsoport, Csongrádi Legénykórus
Kiállítás: Czékus Klaudia, Czöndör
Márti, Losonczi Tamás
Felnőtt kategória
Egyéni fellépők: Szabóné Kátai Kornélia, Huszka Józsefné, Csala István
Csoportos fellépés: Nefelejcs As�szonykórus, Őszirózsa Népdalkör,
Hayat Hastánc
Kiállítás: Ferenczi Flóriánné, Varga
Mihályné, Kincses Éva
Elnöki különdíj: Licsicsányi Boglárka Csenge
Közönségdíjak: Varga Mihályné,
Csongrádi Legénykórus
Összefoglalva: rendkívül jól sikerült
rendezvényt tudhatunk magunk mögött. Szeretnék köszönetet mondani,
mindazoknak, akik hozzájárultak a
rendezvényünk sikeréhez: Szerencsejáték Zrt., SZKTT Pallavicini
Általános Iskola, Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvóda
(Dóc), Délmagyarország, Makói
Hagymatikum Fürdő, Szent Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdő, Szegedi Va-
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daspark, Szegedi Tudományegyetem
Füvészkert, Napfényfürdő Aquapolis
Szeged, Ópusztaszeri Gyermekszív
Nagycsaládos Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Kisteleki, Szegedi és
Ópusztaszeri Csoportja.
Köszönjük a Budai Sándor Művelődési Központ igazgató asszonyának, Gajdosné Pataki Zsuzsannának,
hogy kedvezményesen biztosította a
rendezvényhez szükséges ülőalkalmatosságokat, hálásak vagyunk a
Sándorfalvi Városfejlesztési Kft.-nek,
hogy a színpadot jelképes összegért
bocsátotta rendelkezésünkre.
Külön kiemelném az iskola vezetőjét, Nógrádi Erikát és az iskola dolgozóit, akiktől nem tudtunk olyat
kérni, amit ne teljesítettek volna.
Emberségből kitűnőre vizsgáztak.
Nagy-nagy öröm volt számunkra
– ezt többen, a résztvevők közül megállapították –, hogy az iskola épülete
teljes mértékben biztosítja az egyenlő
hozzáférés esélyét.
A múlt évi rendezvényünkhöz hasonlóan ismét jól éreztük magunkat
Sándorfalván, remélem, lesz még alkalmunk arra, hogy itt találkozzunk
a társainkkal.
Tóth Margit
MCSME elnök
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Befejeződött a 2011-2012-es bajnokság

Tavaszi veretlenséggel
a 2. helyen végeztünk
Városunk felnőtt labdarúgó csapatának eredményei a tavaszi szezonban a következők voltak:
Kiszombor–Sándorfalva: 0-0
Sándorfalva–Röszke: 1-1
Balástya–Sándorfalva: 2-3
Sándorfalva–UTC: 2-0
Csanádpalota–Sándorfalva: 2-4
Sándorfalva–Csongrád: 2-1
Ásotthalom–Sándorfalva: 0-1
Sándorfalva–Tápé: 2-1
Mórahalom–Sándorfalva: 1-2
Sándorfalva–SZVSE: 4-1
HFC II.–Sándorfalva: 0-1
Sándorfalva–: 1-0
Mindszent–Sándorfalva: 2-2
Sándorfalva–Nagymágocs: 3-1
Kiskundorozsma–Sándorfalva: 0-2
Sándorfalva–Kistelek: 4-0
Az elkészített eredménylistából
egyértelműen kitűnik, hogy a tavaszi szezonban a felnőtt csapatnak
veresége nem volt, csupán három
döntetlen (Kiszombor, Röszke,
Mindszent). Amint a csapat összteljesítményét nézzük, elmondható:
csapatunk jobb képességű, mint azt
az eredmény mutatja. A három döntetlentől függetlenül a tavaszi szezont
veretlenül fejeztük be.
A 2011–12-es bajnokság június
6-án fejeződött be. Összességében
megállapíthatjuk, hogy a csapataink
a teljes szezonra vetítve jól szerepeltek,
de a tavaszi szezonban még jobban.
Ezt bizonyítja, hogy a felnőtt csapat
a második helyen végzett, 1 ponttal
lemaradva az első helyezettől. Megjegyezve: a bajnok Mórahalom csapatát
úgy hazai, mint idegenbeli mérkőzésen legyőztük. Az ifjúsági csapatunk
viszont megnyerte a bajnokságot nagy
fölénnyel – annál is inkább, ha nincsenek büntetőpontok, már több mérkőzéssel a bajnokság befejezése előtt
bajnok lett volna. A serdülő U-16-os
csapatunk is az első helyen végzett. A
felnőtt II. csapat új osztályban, a megyei II. osztályon is szépen megállta
a helyét, mert 9. helyen végzett, s így
középcsapat lett, jó gólkülönbséggel.
Az Elnökség a felnőtt csapatnak a
szezon végére az 1-5. helyezés megszerzését tűzte ki célul, ez megvalósult a második hely megszerzésével,
bár lehetett volna még jobb is. A
meghatározott célok között szerepelt, hogy ütőképes és összefogást
mutató, igazán jó csapat alakuljon
ki és a fiatalítás is cél volt. Ezek a
célok megvalósultak. Az igazolások
– úgy ítélhető meg – jól sikerültek.
Ez főleg a megszerzett góljaink ese-

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

Turi Bálint, Molnár Dániel, Duba
Tamás, Gémes Bence, Lippai Dániel,
14-szer: Grósz Márk, Kanász László,
Mihalkó Gábor, 13-szor: Kiss Péter Bitó Attila, 9-szer: Barna Dénes,
8-szor: Szanka Roland, 7-szer: Bitó
Norbert (hosszú ideig sérült volt) és
szerepelt még Kovács és Faragó.
A fenti felsorolásból látszik, hogy a
csapat stabil játékosokból áll és nem
volt szükség a mérkőzésenkénti nagy
változtatásra. Ezt bizonyítja, hogy 13
játékos legalább 13-szor szerepelt. Így
megállapítható, hogy összeszokott és
jó szellemű csapat formálódott főleg
a tavaszi szezonban.
A lőtt 74 gólon az alábbi játékosok
osztoztak (9-en és egy öngól volt):
Gémes Bence 23 gól (házi gólkirály, megyei szinten 3.), Mihalkó
Dániel 16 gól, Duba Tamás 11 gól,
Bitó Attila 9 gól, Mihalkó Máté 5
gól (csak tavaszi fordulóban), Kiss
Péter 5 gól (a II-ben 16 gól), Szabó
Tamás 2 gól, Mihalkó Gábor és
Kanász László 1-1 gól.
Gémes Bencéhez kapcsolódóan a
következőket adom közre az olvasóknak. A Sándorfalva II-ben 3 és
az ifiben még 2 gólt lőtt, ezekkel a
gólokkal 28 gólt lőtt és így a megye
legjobb góllövője, de ez csak saját
értékelés, pedig igaz. Úgy gondolom, nem érdemtelen arról is szólni,
hogy Gémes Bence a Kistelek ellen
4 gólt lőtt és ilyen a megyei első
osztályban Sándorfalván nem volt
(mesternégyes). Ezek a gólok mind
szépségdíjasok voltak. A tehetséget
volt honnan örökölnie, mert sportcsaládból származik. Nagyapja futballkapus és úgyszintén édesapja is.
A másik felnőtt csapat, a Sándorfalva II. eredményei:
Szatymaz–Sándorfalva II.: 1-2
Sándorfalva II.–Földeák: 1-1
Szentesi Kinizsi–Sándorfalva II.: 3-0
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Sándorfalva II.–Fábiánsebestyén: 4-1
Tanárképző–Sándorfalva II.: 2-2
Sándorfalva II.–Szőreg: 5-1
Üllés–Sándorfalva II.: 1-1
Sándorfalva II.–Zsombó: 4-0
Székkutas–Sándorfalva II.: 2-1
Sándorfalva II.–Bordány: 1-2
Tömörkény–Sándorfalva II.: 2-2
Sándorfalva II.–Újszentiván: 5-2
Csengele–Sándorfalva II.: 1-2
Sándorfalva II.–Zákányszék: 6-1
Csanytelek–Sándorfalva II.: 4-1
Makó II.–Sándorfalva II.: 2-1
Sándorfalva II.–FK 1899 Szeged: 0-3
A III. osztály megnyerése után
az edző és játékosok szorongva
kezdtek a magasabb osztálynak. A
kezdet igen jól indult, de aztán az
egész szezon alatt voltak hullámvölgyek. Ennek megfelelően szép,
tiszteletre méltó sikerek és nem várt
kudarcok voltak. Ennek ellenére az
új bajnokságban, új körülmények
között a 9. helyet szerezte meg a
csapat 51 ponttal 76–61-es pozitív gólkülönbséggel. Ezzel a mezőnyben középcsapatként sikerült
szerepelni, Tömörkény csapatát 5
ponttal előztük meg.
A megszerezhető pontok száma
pontosan 50%-os volt. A rúgott gólok átlaga mérkőzésenként 2,24, míg
a kapott gólok átlaga 1,79.
Összességében megállapítható,
hogy az elért eredmények és a helyezés jónak értékelhető.
A legjobb góllövők a teljes szezonban a következők: Kiss Péter 16 gól
(a II. csapat házi gólkirálya), Csúri
Csaba 10 gól, Szűcs József 9 gól,
Péter Andor 8 gól, Nagy Dávid 6
gól, Körmendi István és Horváth
Gábor 5-5 gól, Szabó Norbert 4 gól.
Az utánpótlás (ifjúsági, serdülő)
részletesebben a következő számba
kerül ismertetésre.
Gyuszi

FOGORVOSI

M A G Á N R E N DEL É S
dr. Nagymihályné
dr. NÉGYESI MÁRIA
fogszakorvos
Rendel:

Sándorfalva, Aradi u. 1. sz. alatt

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

tében mindenképpen igazolódtak. Ez
igazolódott a megszerzett góljaink
arányában, mert azok több, mint
50%-át ők szerezték.
Az utánpótlás nevelése továbbra is
a jó úton halad és ez biztató lehet
az elkövetkezendő időszakban is a
további előrelépést illetően. A fiatalok be kell hogy érjenek a későbbiek
során, és ez jól szolgálja a következő
években a fejlődést.
Az értékeléshez mindenképpen hozzátartozik, hogy összehasonlítást tegyünk az előző bajnokság eredményhez. A 2011–12-es bajnokságban 2.
helyezés 74-24-es gólkülönbséggel és
80 ponttal. A megszerezhető pontok
aránya 83,3%-os, ez közel 30%-kal
jobb, mint az előző bajnokságban volt.
Megállapíthatjuk, hogy ez nagyon
szép javulást mutat. Mérkőzésenként
átlagban 2,5 pontot szereztünk a megszerezhető 3 ponthoz viszonyítva.
Ha a megszerzett pontokat nézzük,
az elmúlt szezonban 31 ponttal szereztünk többet, mint az előző szezonban.
A rúgott gólok átlaga 2,31 volt, ez az
előző szezonhoz viszonyítva 0,64 góllal
jobb volt. Ha a kapott gólok arányát
nézzük, átlagban 0,75 – ami az előző
szezonhoz viszonyítva 0,64 góllal jobb
volt. A megyei I. osztály minden csapatát nézve magasan a legkevesebb gólt
kaptuk a bajnokságban, ez a védelem
jó teljesítményét jelenti és a jó kapusteljesítményt. Kapusunk lehiggadt és ez a
teljesítményen is megmutatkozott. Az
őszi szezont 38 ponttal fejeztük be 3.
helyezéssel, ez az őszi szezonban plusz
42 pontot jelentett. Az értékeléshez,
úgy gondolom, hozzátartozik, hogy
az előző szezont Kistelek 79 ponttal
nyerte meg, ez a teljesítményünket a
80 ponttal igenis dicséri.
A tavaszi fordulóban 18 játékos kapott játéklehetőséget. A tavaszi szezonban mind a 16 mérkőzésen szerepelt: Vastag Gábor, Mihalkó Máté,
Mihalkó Dániel, 15-ször szerepelt:
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Sándorfalvi Kisbíró

Rendelési idő:

Hétfő: 14.00–18.00
Szerda: 15.00–19.00
Bejelentkezés személyesen
vagy telefonon:

8.00–20.00-ig
Telefon: +36 (30) 467 1479
Foghúzás: rendelési időben soron
kívül.
Tömés, pótlás stb. kezdése
1–2 napon belül.

MENŐ MANÓ HASZNÁLT GYERMEKRUHÁZAT
ÉS MÁS EGYEBEK

Ágoston Pál

Légzésfigyelő, kiságy, pelenka
szinte minden, ami a kisgyermeknek kell.

vállalja
fogpótlások
készítését,
javítását.

Használt gyermekruhák bébytől a kamaszkorig
(fiú, lány egyaránt)

Ha van felesleges dolga, amit már nem tud használni,
szívesen beveszem bizományiként is
(például babakocsit, kiságyat, gyerekülést,
etetőszéket és bébikompot).
Szeretettel várok mindenkit a bevásárló udvarban
(Sándorfalva, Ady E. u. 13.)
Hétfő és vasárnap: zárva
Kedd-péntek: 9.00–16.00, Szombat: 9.00–12.00
Tel.: 06 (30) 347 9007

fogtechnikus

A négycsillagos konferencia és wellness szálloda nyár
végén kerül átadásra.
A Támogató Szervezet jóváhagyásával kerülhet befejezésre a
siklósi szálloda. A projekt befejezési határideje tolódott ugyan a
Kedvezményezett eredeti elképzeléséhez képest többször is, jelenleg azonban nyári átadás előtt áll az 1,1 milliárdos beruházás. A
termálfürdő mellett épülő szálló a beruházó kedvenc filmjére utalva az amerikai Keresztapa című trilógia világát fogja idézni mind
berendezésében, mind hangulatában egyaránt. A tulajdonosok

Sándorfalván
Cím: Nyírfa u. 3.
Tel.: (62) 251 306

Díjszabás:
Első óra
További órák:
Napi díj (24 h):

Tel.:

06 (20) 469 3050

400 Ft
300 Ft
1.800 Ft

A Napsugár íze
családi napközi
és játszóház

Hamarosan nyílik Dél-dunántúl legújabb
szállodája, a Hotel Castello

Utánfutókölcsönzés!

Tel.: (70) 380 4828, E-mail: csana@anapsugarize.hu
Sándorfalva, Ady E. u. 18.
Kíméletes közösségbe szoktatás!

Családi napközink ősszel induló bölcsi- és ovi-előkészítő
csoportjaiba várjuk 1-6 éves gyermekek jelentkezését!
Jelentkezzen még idén, és jövőre is garantáljuk az 1.000,-Ft/nap térítési díjat (teljes ellátás étkezéssel, tisztasági csomaggal, foglalkozások kellékeivel)!
Nyári napközis és a tematikus táboraink részletei a Facebookon:
A Napsugár íze

bíznak abban, hogy a fürdő szomszédságán kívül nagy vonzerőt

§

fog jelenteni a szállóvendégeknek a „keresztapa” hangulat is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, melynek
segítségével az AQUAPLUS Kft. 319.000.000 forint vissza nem

ÜGYVÉDI IRODA

térítendő támogatásban részesül.

DR. RÁCZ GYÖNGYVÉR
ÜGYVÉD

Elérhetőségeink:
AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft.

6762 SÁNDORFALVA, SZABADSÁG TÉR 2.

6762 Sándorfalva, Sövényházi út 1.
Telefon: 06 (62) 251 747, Telefax: 06 (62) 251 747 (104 mellék)
E-mail: aquaplus@aquaplus.hu

ÜGYFÉLFOGADÁS ELŐZETES EGYEZTETÉS ALAPJÁN
06 (30) 4888 082
FOGADÓNAPOK: KEDD 15–18 CSÜTÖRTÖK 10–12

INGATLANKÖZVETÍTÉS

www.sandorfalva.hu
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