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Állami rezsicsökkentéssel 
kapcsolatos felmérés

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok 
és a vállalkozások széles körét terhelő fi -
zetési kötelezettségek enyhítésére irányuló 
állami rezsicsökkentést. A tízmilliárd forint 
összegű állami rezsicsökkentést az állam-
polgárok véleményének és javaslatainak 
felhasználásával kívánja megvalósítani. 

Ennek érdekében a Kormány az állampol-
gárok és vállalkozások bevonásával kon-
zultációt kezdeményez. A konzultációban 
részt vevők számos hatósági eljárással kap-
csolatos igazgatási szolgáltatási díj és ille-
ték megszüntetésével összefüggésben ki-
fejthetik véleményüket, továbbá javasla-
tot tehetnek egy-egy további, általuk fon-
tosnak tartott hatósági eljárás díjmentessé 
tételére.

A konzultáció keretében az állampolgárok 
és a vállalkozások számára külön kérdőív 
kerül összeállításra, melyek kitöltése ön-
kéntes és anonim. 
Az állampolgároknak a kérdőívek kitölté-
sére 2015. június 5-től 2015. augusztus 6-ig 
van lehetőségük interneten keresztül vagy 
papír alapon.

Az internetalapú konzultáció során a kér-
dőív kitölthető a www.kormanyhivatal.hu 
honlapon keresztül. Az online kérdőívek 
kitöltésére 2015. augusztus 6-án 24.00 órá-
ig nyílik lehetőség.
A papír alapú nyomtatványokat megtalál-
ják a Kormányhivatal minden ügyfélszol-
gálati helyiségében.
A kitöltött kérdőíveket lehetőségük van a 
helyszínen kihelyezett gyűjtőládában lead-
ni. 

Emellett a települési ügysegéd a települése-
ken tartott ügyfélfogadása során kérdőívet 
biztosít az állampolgárok számára és gon-
doskodik arról, hogy a kitöltött kérdőíveket 
eljuttassa a Járási Hivatalhoz.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása
4. §

(1) A város területén lévő ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges hasz-
nálói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rendben 
tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkező egyéb szervezetek tevé-
kenysége következtében közterületen keletkezett szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést 
okozó szerv, illetve személy feladata. 
(3) Az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1,2 m széles területsáv, illetőleg, ha a 
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület) továbbá a járda és a kocsiút közöt-
ti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, 
hó eltakarítása és a síkosság mentesítése az ingatlan tényleges használójának, illetve tulaj-
donosának kötelessége.
A gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében növényvédelmi bírság szabható ki, melynek mérté-
ke 15.000,- ft legkisebb összeggel indul és a gyomos terület arányában nő. A bírság ismételten 
kiszabható.

FELHÍVÁS

Szabadszállás Város Polgármesteri Hivatala közigazgatási szünetet tart
 2014. július 27 - augusztus 8-ig.

Storchné Somogyi Eszter
jegyző

A városi napok, illetve a honvéd hétvége 
keretében Szabadszállás várossá avatá-
sának 20. évfordulója tiszteletére, illetve 
megemlékezve a helyőrségben szolgált, 
ebben az évben jubileumukat ünneplő ka-
tonai szervezetekről is, 
kispályás labdarúgó tornát szervez a Hon-
véd Nyugdíjas Klub 
2015. július 11-én 8 órától a sportpályán.

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!
Szabadszállás Város Képviselő-testületének
5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

A köztisztaság fenntartásáról

Május 29-én a Szabadszállás Jövőjéért Egye-
sület szervezésében a református templomban 
megtartott Mága Zoltán hegedűművész jóté-
konysági koncertje nagy sikerrel lezajlott. Há-
lásan köszönjük a művész úrnak, hogy felis-
merte a koncert fontosságát és felajánlotta se-
gítségét ahhoz, hogy az egyesület létrejöhes-
sen.   Köszönjük a város lakosságának, ezt az 
összefogást egy jó ügy érdekében. A majdnem 
teltházas előadáson mindenki jól érezte ma-
gát. Nagy örömünkre szolgált, hogy a környe-
ző települések polgármesterei közül többen 
megtisztelték rendezvényünket. Köszönetün-
ket fejezzük ki a református egyháznak, Máté 
Sándor nagytiszteletű úrnak, Máté Sándorné 
nagytiszteletű asszonynak és Holczman Mi-
hály a Református Egyházközség gondnoká-
nak, hogy a helyet biztosították ennek a szín-
vonalas eseményhek. Szeretnénk megköszön-
ni Dr. Salacz László országgyűlési képviselő 

úrnak, hogy a fővédnöki feladatokat ellátta és 
segítséget nyújtott a szervezésben is. Köszönet 
illeti a polgármesteri hivatal vezetőit és dolgo-
zóit, hogy támogatták rendezvényünket. Mága 
Zoltán hegedűművész ígéretet tett a nagy si-
kerre való tekintettel, hogy jövőre ismét ellá-
togat hozzánk egy újabb koncerttel. Köszön-
jük a környező településeken segítő emberek-
nek, akik a jegyeket értékesítették és az egye-
sület tagjainak a segítséget és a támogatást. A 
rendezvény fő támogatói: Kunsági Gazdaker; 
Hírös Temetkezési Kft. – Varga József; Pata-
ki Gáz – Pataki Sándor; Fülöpszállási Trafi k 
– Müller György; Trió Vidéki Kft. Kunadacs 
– Vidéki Zoltán; Jaksa Mihály – Tüzép; Koma 
Szolg. Bt – Kovács Lajos; Anonim 10000.

Müller Zoltán
Szabadszállás Jövőjéért Egyesület elnöke

Köszönetnyilvánítás

Foci a Szabadszállási Városi Napokon, immár VII. alkalommal
A 8 csapatosra tervezett mezőnyben a Bu-
dapestről és Kecskemétről érkező katona-
csapatok mellett 4 szabadszállási csapat 
jelentkezésére számítanak a szervezők. 
A nevezési határidő 2015. július 6., hétfő.
Nevezni a baratokfc@gmail.com címre 
elküldött nevezéssel, 
illetve telefonon a 06-30-5386475 szá-
mon lehet

A rendezvény részletes feltételei, ver-
senykiírása és a nevezési lap megtalálha-
tó a www.baratokfc.5mp.eu oldalon.

Minden résztvevőt és szurkolót szeretettel 
várnak a rendezők.

Buza Vince, Nagy András
rendezők
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A Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi 
Ház,

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
2015. júliusi műsora

Július 01. (szerda) 14 óra:
Nyáridőtöltés a könyvtárban
Július 04. (szombat) 17 óra:

Filmvetítés – Szeleburdi svéd család nyaral 
Július 08. (szerda) 14 óra:

Nyáridőtöltés a könyvtárban
Július 10 – 12. (péntektől – vasárnapig):

Városi Napok (több helyszín)
Július 13-17. (hétfőtől – péntekig): 10 óra

Újra nyári tábor!
Július 15. (szerda) 14 óra:

Nyáridőtöltés a könyvtárban
Július 17. (péntek) 17 óra:

Filmvetítés – Nikolas az iskolában
Július 18. (szombat) 19 óra:

„Központban a zene” – nyáresti koncertek
Július 27. – augusztus 08. 
A közösségi ház zárva tart.
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NTP_TM_14-0058 pályázat „A 
camera obscuratól a digitális képig”

„Az általános iskolai, középiskolai, szakis-
kolai, kollégiumi, valamint a kulturális intéz-
ményekben működő tehetséggondozó műhe-
lyek támogatása” című, NTP-TM-14 kódje-
lű pályázati kiírásra a Szabadszállási Petőfi  
Sándor Általános Iskola által benyújtott pá-
lyázatunk támogatásban részesült.
A foglalkozások az általános iskolában, a vá-
ros nevezetes részein és Kecskeméten kerül-
tek megtartásra. A tehetségműhely foglalko-
zásait vezették:
• Jánosi Béla fotográfus és multimédiás 
szakember, a tehetségműhely tematikájának 
kidolgozója
• Kalász Kornélia rajz és vizuális kultúra ta-
nára, a művészi-esztétikai vonal irányítója
• Emődi Imre rajz és vizuális kultúra művelt-
ségterülettel rendelkező tanító, technikai irá-
nyító, fotózást-laborálást segítő szakembere
• Jánosi Erzsébet matematika-fi zika-
informatika szakos tanár, digitális feldolgo-
zás irányítója.
A programban iskolánk 15 diákja vett részt 
a hatodik és hetedik évfolyamokról, fi úk és 
lányok egyaránt. A művészet és technika 
iránti fogékonyságukat alkotásaik bizonyít-
ják. Egyéni látásmódjukat fi gyelhetjük meg 
az önállóan elkészített portré fotóikon, ár-
nyék-fotóikon valamint digitális munkájuk-
ban, amely „öröm és bánat fotók Szabadszál-
lásról” témában készültek.
Tevékenységeink:
Az iskolában nagyméretű camera obscurat 
építettünk, az utca forgalmát tekinthettük 
meg, csendéletet, épületeket fényképeztünk, 
a városi életről pillanatképeket rögzítettünk.
Kecskeméten jártunk a Kiss Fotó szaküzlet-
ben, ahol megtekintettük a Kiss család fény-
képezőgép gyűjteményét és múzeumpedagó-
giai órán vettünk részt. Bepillantást nyertünk 
a digitális képkidolgozás rejtelmeibe.
A Kecskeméti Fotográfi ai Múzeumba láto-
gattunk, ahol a fényképezés történetét ve-
hettük szemügyre a kiállított tárgyak tükré-
ben. Megtekintettük az éppen aktuális kép-
kiállítást.
A műhelyprogram során alkotásokat  hoz-
tunk létre cipős dobozzal és az egyszer hasz-
nálatos gépekkel. Filmről fekete-fehér fotót 
készítettünk, a kidolgozás nagyítógéppel tör-
tént.
Digitális fényképeket készítettünk különbö-
ző eszközökkel, a képeket feldolgoztuk, tá-
roltuk.
A foglalkozások során készített produktu-
mok bemutatása kiállítás keretében történt. 
Tapasztalatok, élmények bemutatására ke-
rült sor a záró esemény iránt érdeklődő ven-
dégek számára. A program bemutatása a ki-
állítás és a bemutató anyag segítségével tör-
tént. A résztvevő diákok saját élményeik, ta-
nult ismereteik bemutatásával zajlott le a te-
hetségműhely zárása.
     
 Jánosi Erzsébet

II korcsoport leány: hárompróba csapat 
V.helyezés:
Csaplár Hanna 3. a, Murár Bettina 3. b, Riklik 
Melinda 3. b, Varga Panni 3. b, Berta Bettina 
3. b
Egyéni összetett: Murár Bettina 4. helyezés
III. korcsoport négypróba csapat 3. helye-
zés:
Almási Melinda 5. c, Almási Tímea 6. a, Antal 
Viktória 5. c, Desztics Eszter 5. c, Huszár Fan-
ni 5. c, Kunkli Dorottya 5. c
Egyéni összetett: Almási Tímea 2.
Távolugrás: Almási Tímea 1.
60 m-es síkfutás: Almási Tímea 2.
IV. korcsoport fi ú
Országh Norbert
100 m síkfutás 2. helyezés
Távolugrás 3. helyezés
Sajdik Csaba 
300 m síkfutás 8. helyezés
2015. május 12. Kecskemét, Tavaszi Pályabaj-
nokság megyei döntő, atlétikai diákolimpia.
III. korcsoport lány csapattagok:
Almási Tímea 6. a
60 m síkfutás 5. helyezés
Távolugrás 8. helyezés
IV. korcsoport fi ú:
Ország Norbert 
100 m síkfutás 8. helyezés
II. korcsoport lány
Egyéni összetett
Murár Bettina 3. b 9. helyezés
2015. május 19. Kunszentmiklós, Alapfokú At-
létikai verseny III-IV. korcsoport részére. 
IV. korcsoport lány:
Barna Ida Anna 7. a, Matkovics Vivien 7. a, 
Mazuk Loretta 7. a, Danics Viktória 7. a

Távolugrás csapat 3. helyezett
Kislabda hajítás csapat: 3. helyezett
4x100 m-es váltófutás: 3. helyezett
Egyéni eredmények: 
Barna Ida Anna távolugrás 9.
Matkovics Vivien kislabdahajítás: 8.
IV. korcsoport fi ú:
Csapattagok:
Ország Norbert 8. b, Sajdik Csaba 8. b, Németh 
András 8. c, Csapó Dávid 7. a, Lovász Tibor 7. 
b, Pongrácz Imre 7.b
Távolugrás csapat: 1. helyezés
Kislabda hajítás csapat: 5. helyezés
4x100 m váltófutás: 3. helyezés
Egyéni eredmény:
Ország Norbert távolugrás 1. helyezés
A megyei alapfokú atlétikaversenyen Kiskun-
félegyházán 2015.06. 04. 
IV korcsoport fi ú:
Csapattagok:
Ország Norbert 8. b, Sajdik Csaba 8. b, Németh 
András 8. c, Lovász Tibor 7. b, Pongrácz Imre 
7. b
Távolugró csapat 5. helyezett.
III. korcsoportlány egyéni távolugrás: 
Almási Tímea 6. a 4. helyezés
• Tanulóink a felsorolt versenyeken jól szere-
peltek ahhoz képest, hogy felkészülési lehető-
ségeink elég szerények. A diákolimpiai verse-
nyeken a sport tagozatos iskolák tanulóival kel-
lett versenyezniük. 
• Tervezett versenyeinken meg tudtunk jelen-
ni, de sajnos nem minden esetben elegendő lét-
számmal. 

Rimbás Annamária
(mukaközösség vezető)

Diákolimpia körzeti pályabajnokság 
Kunszentmiklós 2015. 04. 23-24.

Április 28-án került megrendezésre a 
kunszentmiklósi rendőrkapitányságon a kistér-
ségi kerékpáros közlekedési és ügyességi ver-
seny.  A versenyben egy KRESZ feladatsort ol-
dottak meg a gyerekek, majd egy ügyességi pá-
lyán mérették meg tudásukat egymással.
A környékbeli kilenc település csapatai közül 
a szabadszállási nyolcadik évfolyamos diákok: 
Kiss Enikő, Szőke Péter, Toldi Petra és Ország 
Norbert a harmadik helyet szerezte meg. 
Szőke Péter egyéniben a 2 . helyezést érte el 
a fi ú versenyzők közt. Felkészítő tanár : Nagy 
Géza

„A fény szerepe……”
Április 27-én a Fény nemzetközi évéhez kap-
csolódóan komplex kistérségi vetélkedőt szer-
vezett  a Dunaegyházi Általános Iskola . 
A négy fős csapatok „a fény szerepe a zenében, 
fi zikában, élővilágban és a történelemben” té-
makörökben mérték össze tudásukat.
Fénysugarak nevű csapatunk a 4. helyet szerez-
te meg, melynek tagjai Tóth Viktória 5.c, Zrínyi 
Anna 6.a,  Nagy Kristóf 7.a és Kiss Enikő 8.c 
osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanárok: E. Kovács Imréné, Mucsá-

Kistérségi kerékpáros közlekedési és ügyességi 
verseny

nyi Pálné, Piszóné Jakab Mónika, Nagy Géza
Barátunk a természet országos levelezős ter-

mészetismeret vetélkedő
A barátunk a természet országos levelezős ter-
mészetismeret vetélkedő 4. fordulója után a kö-
vetkezőképpen szerepeltek csapataink:
5-6. osztályosok: Kiss Dóra , Somogyi Anna 
(5.a) 6.hely, Desztics Eszter, Tóth Viktória(5.c) 
12.hely, Besenyői Péter, Csaplár István, Hege-
dűs Krisztián ( 5.a) 14.hely, Almási Tímea, An-
tal Viktória, Huszár Fanni, Varga Adrienn (6.a) 
17. hely
7. -8. osztályosok
Barna Ida, Ficsor Hanna, Mazuk Loretta, Sza-
bó Kitti (7.a)  6.hely, Czigány Blanka, Csaplár 
Sára, Matkovics Vivien (7.a) 17.hely
Egyéni kategóriában versenyeztek: Nagy Kris-
tóf (7.a) és Petrás Szilárd (8.c) osztályos tanu-
lók. 
Petrás Szilárd egyéniben, csapatban hatodik év-
folyamon Kiss Dóra, Somogyi Anna hetedik év-
folyamon Barna Ida, Ficsor Hanna, Mazuk Lo-
retta, Szabó Kitti, a verseny döntőjébe jutottak.  
A csapatok munkáját segítő tanár Nagy Géza 
volt.
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Aerobik 
versenyeredmények, 
aerobik évzáró gála

Aerobik verseny: Apaj
Az apaji aerobik versenyen kis formá-
ciók indultak, a színpad kis mérete mi-
att.
Csittik: 3.o.: Négyes formáció: Csaplár 
Hanna, Csaplár Zsófi a, Murár Bettina, 
Varga Panni: ezüst minősítés
Diamond’s: 5.o. : Négyes formáció: 
Desztics Eszter, Heimpold Maja, Ko-
csi Brigitta, Tóth Viktória. arany minő-
sítés és különdíj
Tripla X: 7.o.: Danics Viktória, Kulitár 
Krisztina, Mazuk Loretta : arany minő-
sítés
Two in one: 7.o.: Kulitár Krisztina, 
Mazuk Loretta arany minősítés
Egyénik: Csaplár Hanna, Mazuk Lo-
retta, Varga Panni arany minősítés.

Évzáró aerobik gálaműsor:
2015. június 20.

A Szabadszállási Petőfi  Sándor Általá-
nos Iskola aerobik tagozata megtartot-
ta évzáró gálaműsorát, ahol 47 növen-
dék mutatta be 18 koreográfi ában, mit 
sajátított el a 2014/2015-ös tanévben.
A gálát vendégfellépőként megtisztel-
te fantasztikus produkciójával Bajusz 
Gábor, Bajusz Gáborné Tündi, Hajdú 
István és Strochbach Miklós fantaszti-
kus műsorával.

Kifejeztük hálánkat a sok támogatónk-
nak, kiemelve Tóthné Kálóczi Zsókát 
és az Autómix Vendéglőt, Mezei Zol-
tánt, a Szénási Családot és a magát 
megnevezni nem akaró mecénást, aki 
fél millió forintot ajánlott fel az elmúlt 
szemeszterben a lányok verseny- és 
fellépő ruhájára.

Reméljük a lányok a következő évek-
ben is tovább menetelnek és öregbítik 
iskolánk, a város hírnevét.

Janovics Zsuzsanna
testnevelő tanár, aerobik edző

„Ez a nap más, mint a többi….”

>>

Minden szeptemberben, mikor elkezdünk 
egy új tanévet, arra gondolunk, milyen hosz-
szú lesz az előttünk álló 10 hónap, de így 
visszatekintve csak egy röpke pillanat volt. 
És most elérkezett, itt a tanév vége! 181 ta-
nítási nap után, június 19-én lezártuk 436 ta-
nuló tanulmányi évét.
A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett 
munkáról. Azt vallom, hogy az iskola két 
alapfeladatának, az oktatásnak és a nevelés-
nek megfelelő összhangban kell lennie. Ne-
künk az a dolgunk, hogy a ránk bízott ta-
nulókkal elsajátítassuk az adott tananyagot. 
Nevelést pedig minden pillanatban, minden 
tettünkkel végzünk, leglátványosabban per-
sze a sokféle iskolai és iskolán kívüli prog-
rammal, melyben az idén sem volt hiány. 
Ezekről részletesen tájékoztattuk önöket a 
múlt havi Hírmondó hasábjain, ezen kívül 
minden eseményről képes beszámoló talál-
ható az iskola honlapján.
Legfőbb pedagógiai célunk természetesen 
az alapkészségek folyamatos fejlesztése, 
valamint a továbbtanulás megalapozása.
Az idei tanévben alapos és pontos munka 
jutalmaként 69-en kitűnő, 40-en pedig jeles 
bizonyítványt, nevelőtestületi dicséretet pe-
dig 10-en érdemeltek ki. Sajnos olyanok is 
vannak, szám szerint 39-en, akik elégtelen 
osztályzattal vitték haza a bizonyítványu-
kat. Közülük 28-an az augusztusi pótvizs-
gán javíthatnak, 9 tanulónknak azonban tan-
évet kell ismételni.
Legtöbb gondot a német, az angol és a tör-
ténelem tantárgyak okozták diákjainknak, 
legjobb eredmények pedig informatikából, 
magyar irodalomból és környezet, ill. ter-
mészetismeretből születtek. A legtöbb elég-
telen osztályzat a 7. évfolyamon született, s 
a legszorgalmasabb a 3. évfolyam volt, ahol 
senki sem kapott évvégén elégtelen osztály-
zatot.
A tanév során 346 tanulót jutalmaztunk 
osztályfőnöki, 165-öt igazgatói dicsérettel. 
Osztályfőnöki fi gyelmeztetésben 80, igaz-
gatói fi gyelmeztetésben 11 tanulót kellett 
részesíteni.
Néhány szó essék a mulasztásokról is:
A 432 tanulóból 414-en mulasztottak iga-
zoltan, 39 tanulónak volt igazolatlan mu-
lasztása. 17 olyan diákunk is volt, aki egész 
évben nem hiányzott egy napot sem. Leg-
többet a 7.b. osztályból hiányoztak, s a leg-
egészségesebbek, legkevesebbet hiányzók a 
3.c-sek voltak. 
  A tanulmányi és sportversenyeken tanuló-
ink eredményesen helytálltak, szép sikere-
ket értek el, mellyel öregbítették iskolánk 
hírnevét. 
A múlt szombati ballagási ünnepségünkön 
63 nyolcadikos diákunktól vettünk búcsút. 
Közülük 10-en gimnáziumban, 27-en szak-

középiskolában, 26-an pedig szakiskolában 
folytatják tanulmányaikat.
Iskolánk sikeres pályázati tevékenységet 
folytatott az elmúlt tanévben, melynek ered-
ményeiről szintén a múlt havi számban tá-
jékoztattuk önöket. A már megvalósult és 
a jövőben megvalósuló programokról itt 
az újságban, illetve intézményünk interne-
tes oldalán és a közösségi oldalakon talál-
nak az érdeklődő szülők és rokonok képes 
beszámolókat.
Sajnos nem hagyhatom említés nélkül csa-
lódottságunkat sem. Örömmel adtuk hírül, 
hogy az Élményfestők által kiírt internetes 
pályázaton iskolánk az első helyet szerez-
te meg, s ezzel az Élményfestők csapata he-
lyi önkéntesekkel kiegészülve lefesti az ud-
varon álló épületet és a belső lépcsőházat. 
Az élményfestők vezetőjével Hacsavecz 
Beatrix-szal történt májusi személyes ta-
lálkozás alkalmával derült ki, hogy a festés 
megvalósításához 1.200.000,-Ft-ot kellene 
összegyűjtenünk. Azt gondolom, és ebben 
a tantestülettől és szakemberektől is meg-
erősítést kaptam, hogy ez az összeg irreális, 
többszöri kérdésünkre sem kaptunk kielégí-
tő választ arra, hogy mit takar, ha a munkát 
önkéntesek végzik, s valójában akkor mit is 
nyertünk. Ezen okok miatt nem kívánunk 
élni ezzel a lehetőséggel. A festésről azon-
ban nem mondunk le, rajz szakos kolléga-
nőim arra bíztattak, hogy irányításukkal mi 
magunk is meg tudjuk 
csinálni. Köszönjük azon szülők támogatá-
sát akik szavaztak ránk, illetve regisztráltak 
a festésre. Erre a nyár végén visszatérünk.

Köszönettel tartozunk a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központnak, hogy iskolánk 
az idén is részese lehetett az iskolatej és is-
kolagyümölcs programnak, melynek kere-
tében tanulóink minden nap fogyaszthattak 
valamilyen tejterméket, illetve hetente két-
szer gyümölcsöt, egyszer pedig gyümölcs-
levet.

Köszönettel tartozunk ifj. Szőke Péter úr-
nak, aki immár 4. alkalommal hirdette meg 
pályázatát azon tanulók számára, akik év-
végére javítani akartak félévi eredményü-
kön, hogy részt vehessenek a 2015-ös Ma-
gyar Nagydíjon. A díjat a következő tanu-
lók nyerték: 
5. évfolyam: Almási Melinda
6. évfolyam: Fejszés Réka
7. évfolyam: Szabó Kornél
8. évfolyam: Sajdik Csaba
 Köszönjük nagylelkű felajánlását, mellyel 
ösztönözni kívánta tanulóinkat tanulmányi 
eredményeik javítására, ezáltal felhívva a 
fi gyelmüket a tanulás, a tudás fontosságára.
Engedjék meg, hogy mindannyiunk nevé-
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Ép testben, ép lélek!
Az iskolai egészségnapi rendezvény  
- a TÁMOP 3.1.4.C – Innovatív isko-
lák fejlesztése elnevezésű, „ A szivár-
vány színeire hangolva” pályázat kere-
tén belül - 2015.06.15-én került meg-
rendezésre. A program megszervezé-
sét Bartalné Fodor Klára, Piszóné Ja-
kab Mónika, Nagy Géza és Csőke Jó-
zsef végezte. A programok összeállítá-
sánál törekedtünk a sokszínűségre és az 
egészséges életmód skálájának propa-
gálására.
A nap indításaként előadásokat szervez-
tünk a védőnők és a rendőrség bevoná-
sával. A helyes fogmosás, A helyes tisz-
tálkodás, A kerékpáros közlekedés ve-
szélyei, A drogok és a nyár veszélyi 
címmel. Az előadások végeztével a ta-
nulókat az iskola aulájában és a hozzá 
kapcsolódó folyosókon az egészséges 
táplálkozást népszerűsítő teljes kiőrlé-
sű és rozsos kenyérből készített szend-
vicsek várták. Zöldségek és gyümöl-
csök sorával gazdagítottuk a választé-
kot. Miután a kóstolás befejeződött, az 
udvaron folytatódott a programsorozat. 
Futóversenyen mérhették össze állóké-
pességüket a tanulóink, akiket a célba 
éréskor, vitaminos pezsgőtablettás ital-
lal kínáltunk. A kerékpáros vállalko-
zó kedvű tanulóinknak, ügyességi pá-
lyát rendeztünk be, valamint lassúsági 
versenyt is rendeztünk számukra. A ta-
nulók bőrproblémáinak megoldásában 
kozmetikus szaktanácsadó segített. Az 
Országos Mentőszolgálat elsősegély-
nyújtás bemutatásával, vérnyomás mé-
réssel, valamit vércukorszint mérésével 
segítette a nap eredményességét. Az ud-
var egy árnyékos részén TOTO kérdé-
sekre válaszolhattak a tanulóink a do-
hányzás, a táplálkozás és a sport terüle-
téről. A nap zárásaként egy igazán ütős 
sport bemutatóval gazdagodhattak di-
ákjaink. A méltán Európa-hírű Face 
Team akrobatikus kosárlabda csapat 
bemutatója koronázta meg a napot.  A 
röpke egy napos rendezvénnyel, szeret-
tük volna felhívni a fi gyelmet az egész-
séges életmód fontosságára. Igyekez-
tünk bemutatni, hogy mennyire szerte-
ágazó az a terület a mindennapjainkban, 
amely kapcsolatba hozható ezzel a té-
mával. A tanulók hozzáállása, az elfo-
gyott szendvicsek mennyisége, a prog-
ramokon való részvétel, a tanulók és a 
pedagógusok refl exiója azt bizonyítja, 
hogy a nap a kitűzött célját elérte. 

ben köszönetet mondjak Máté Sándorné 
nagytiszteletű asszonynak, Farkas Kata-
lin református és Cserjés Sándorné katoli-
kus hitoktatóknak áldozatos  munkájukért, 
mellyel tanulóink hitoktatását végezték a 
tanév során.
Köszönetemet fejezem ki Szabó Máriának, 
a Szülői Közösség elnökének - intézmé-
nyünk munkájának támogatásáért. 
Köszönetemet fejezem ki a Talentum Ala-
pítvány Kuratóriumának is  a sokféle ver-
seny, rendezvény anyagi támogatásáért, 
mely segítségével az arra érdemes tanulók 
munkáját elismerhettük.

   

Tisztelt Szülők!
Köszönöm, hogy a tanév sikeréhez együtt-
működésükkel, támogatásukkal hozzájá-
rultak. Köszönöm, hogy rendezvényeinket 
megtisztelték fi gyelmükkel, jelenlétükkel. 
Köszönöm, hogy ha segítségre volt szüksé-
günk, Önökre mindig számíthattunk.  Ké-
rem, hogy a szünidőben is fi gyeljék folya-
matosan gyermekeik tevékenységét, óvják 
őket a veszélyektől.

 Kedves Kollegák!
 Köszönetet mondok mindenkinek a tanév 
során végzett munkájáért, fáradozásáért, az 
önként vállalt feladatokért és az egymásnak 
nyújtott segítségért. Mindannyian nagyon 
sokat dolgoztunk az idén azért, hogy bebi-
zonyítsuk a kételkedőknek, hogy a szabad-
szállási iskola jó, semmivel sem rosszabb, 
mint a szomszédos települések iskolái, még 
akkor is, ha ebben a tanévben is írattak ki tő-
lünk tanulókat. Sajnos a mai magyar társa-
dalomban kicsit divattá vált az örökös elé-
gedetlenkedés, a másik munkájával szem-
beni túlzott kritikusság, míg a saját köte-
lességünkkel és felelősségünkkel szem-
ben nagyvonalúan elnézőek vagyunk.  Mi 
azért továbbra is szülővárosunk szeretetére, 
a szabadszállási értékek megőrzésére és el-
ismerésére neveljük tanulóinkat! Kellemes 
pihenést kívánok nektek a nyárra.

A kiváló tanulmányi eredményekhez gratu-
lál a Kecskeméti Malom Mozi is, aki az elő-
zőévekhez hasonlóan minden kitűnő  tanu-
lót emléklappal és mozijeggyel jutalmazott 
meg.
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok az is-
kola minden pedagógusának és tanulójának!

A tavalyi évhez hasonlóan idén is nyári tá-
bort szervezett 12 éven aluli gyermekek szá-
mára a József Attila Közösségi Ház. Az ér-
deklődést jól jellemzi, hogy maximális lét-
számmal indult el az első hét.
A tábor a cikk írása idején is zajlik, változa-
tos és izgalmas programokkal. Az első na-
pon saját kezűleg készítettek a gyerekek kü-
lönféle édességeket, amit azután jóízűen el 
is fogyasztottak. Köszönjük a közreműkö-
dést Fucskó Gábornénak és Kovácsné Ko-
vács Juditnak. A második napunkat sajnos 
az esős időjárás megzavarta, ezért nem sport 
gyakorlatokkal és versenyekkel kezdtünk 
kedden. Helyette Hofmaiszter Anikó tartott 
zenés és táncos foglalkozásokat a közösségi 
ház nagytermében. 
Délután minden gyermek egy kicsit fi lm-
sztárnak érezhette magát, a résztvevők ak-
tív szereplői lehettek a táborról készült 
werkfi lmnek. A szerdai napon a Honvéd 
Nyugdíjas Klubnak köszönhetően tárlatve-
zetéssel egybekötött múzeumlátogatáson 
vehettek részt a Hunyadi Mátyás Helyőrsé-
gi Múzeumban. Köszönjük a segítségét Far-
kas Zoltánnak a klub elnökének és Udvar-
noki Jánosnak a tárlatvezetőnek. Délután a 
könyvtárban a „Nyáridőtöltés” programso-
rozat keretében a gyermekek megismerhet-
ték a könyvtár működését, kipróbálhatták a 
számítógépes nyilvántartást. A foglalkozás 

második felében pedig Nagy Kristóf közre-
működésével különböző papírfi gurákat ké-
szítettek. 
Csütörtökön Szűcs Sándor látta vendégül a 
gyermekeket a Tájházban. Régi népi játéko-
kat játszottak és a Tájház titkaival is megis-
merkedtek. A nap fénypontja a közös lángos 
sütés volt. Az igazi kunsági lángos minden-
kinek nagyon ízlett. Az utolsó napra igazi 
meglepetést tartogattunk a résztvevőknek. 
A Tűzoltóság tartott bemutatót péntek dél-
előtt a gyermekeknek, egy rövid időre min-
denki igazi tűzoltóvá vált. A gyerekek beöl-
tözhettek és kipróbálhatták a tűzoltóautót is. 
Köszönjük a lehetőséget Kristóf Gábor pa-
rancsnok úrnak. A hetet fi lmvetítéssel zár-
tuk. 
Reméljük mindenkinek tartalmas szórako-
zást tudtunk biztosítani erre a hétre. A kö-
vetkező táborra még várjuk a jelentkezőket. 
Köszönjük a táborhoz nyújtott felajánláso-
kat Ujlakiné Bencze Ildikó alpolgármester 
asszonynak, Darabos József képviselő úr-
nak, az €uro Cent Szabadszállás üzletének 
részéről Heimpoldné Kiss Katalinnak, az 
étkeztetést az Autómix vendéglőnek a sze-
mélyszállítást pedig Józsa Gábornak. 

Fábián Krisztián   

Nyári táborozás a Közösségi Házban!
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretném megköszönni 
mindazoknak, akik a 2015. június 19-
én a Bács-Kiskun Megyei Közszol-
gálati Dolgozók XIII. Szabadidősport 
Napja alkalmából megrendezésre ke-
rülő Népi játékok megszervezésében 
és lebonyolításában segítettek, részvé-
telükkel támogatták és hozzájárultak 
ehhez a versenyszámhoz. Támogatók: 
Varga Lajos, Sirkó Tibor, Molnár Ist-
ván, ifj. Zrínyi László, Nagy András, 
GAMESZ dolgozói, közmunkások, 
Szabadszállás Önkormányzat Tűzoltó 
Parancsnokság dolgozói és mindazok, 
akik ezen részt vettek.

Gyenes Mónika

Két túra egy hétvégén
Nagyüzem volt a június 20-i hétvégén a 
Szabadszállás és Kunadacs közötti erdők-
ben. A Honvéd Nyugdíjas Klub túra szak-
ága három táv kijelölésével készült a meg-
hirdetett Nyári Strázsa túrára. A jelentke-
zők az igazán kellemes időben a 21, a 15 és 
az 5 km-es távok közül választhattak, hogy 
a túra jelmondatának megfelelően „tegye-
nek néhány lépést az egészségükért”.
Közel 90 ember – többségében helyiek, de 
érkeztek Kecelről, Kecskemétről és Buda-
pestről is – vett részt a rendezvényen és 79-
en teljesítették is valamelyik távot. A cél-
ban a rendezők egy emléklappal kedves-
kedtek a túrázóknak a teljesítés igazolá-
saként, majd jöhetett a fi nom babgulyás a 
Tóth-tanya melletti „tölgyes”-ben.
A klub elnöksége egy emléklap átadásával 
külön megemlékezett a legfi atalabb (Kling 
Zea Tara, Budapesti, 1 éves) és legidősebb 
(Kristóf Károlyné, Szabadszállási, 80 éves) 
részvevőről, valamint a túrázó, ez évben 
kerek évfordulójukat ünneplő klubtagok-
ról. A rendezők szombaton már rutinosan 
végezték feladataikat, hiszen 19-én pén-
teken a Bács-Kiskun megyei közszolgála-
ti dolgozók XIII. alkalommal megrendezett 
sportnapja keretében ugyan ezeket a pályá-
kat használva szerveztek túrát a közel 50 
jelentkező részére.
A kétnapos rendezvény sikeres lebonyolí-
tása érdekében nyújtott segítségért köszö-
net illeti Szabó Imre, Szalontai Bálint, Tóth 
János vállalkozókat, a közösségi ház és a 
Polgármesteri Hivatal dolgozóit valamint a 
közvetlen lebonyolításban segédkező hoz-
zátartozókat és barátokat.
Találkozzunk az Őszi túrán, szeptember 
19-én, mely a következő helyi szervezésű 
túrája lesz a csapatnak.

Buza Vince
a túra szakág vezetője

Fokozott ellenőrzés elrendelése az ittas 
vezetők kiszűrésére.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2015 
év május hónapban Szabadszállás illeté-
kességi területén három személyi sérülés-
sel járó közúti közlekedési baleset történt. 
A balesetek közül mindhárom esetben fel-
merült, hogy a baleset résztvevői ittasak 
voltak. 
Május elején egy lovaskocsit hajtó fér-
fi  volt oly módon ittas, hogy elvesztette 
uralmát az állat irányítása felett, árokba 
hajtott, és megsérült. 
Ezt követően hétköznap délelőtt egy sze-
mélygépkocsit vezető férfi  külterületen it-
tassága miatt elaludt vezetés közben, és 
ennek következtében árokba hajtott. 
Május közepén pedig Szabadszállás bel-
területén egy segédmotor kerékpár sze-
mélyautóval ütközött, mely ütközés kö-
vetkeztében a motoros megsérült, viszont 
az intézkedő rendőrök mindkét fél eseté-
ben ittasságot állapítottak meg. 
A jelenleg hatályos jogszabályok alapján 
az ittas járművezetés bűncselekmény. Kis 
mennyiségű alkohol elfogyasztása is elég 
ahhoz, hogy elérje az ember azt a szintet, 

ami már hatással van érzékszerveire, és 
befolyásolja vezetési képességeit. Ezt so-
kan fi gyelmen kívül hagyják, és arra hi-
vatkozva, hogy csupán helyben vezetik 
gépjárművüket, ittasan vezetnek. A bal-
eseti adatok egyértelműen alátámasztják, 
hogy a lakosság egy része teljes érdekte-
lenséget mutat erre a jelenségre, és a nap 
bármely szakában, a hét bármely napján 
veszélyezteti saját maga, és a közlekedés 
többi résztvevőjének életét, testi épségét. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 
Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság fo-
kozott ellenőrzést rendelt el Szabadszál-
lás területére, melynek során kiemelten 
fogjuk ellenőrizni az ittas járművezető-
ket, autósokat, motorosokat, kerékpároso-
kat. Fokozottan ellenőrizni fogjuk a pasz-
szív biztonsági eszközök használatát is /
bukósisak, gyermekülés, biztonsági öv/. 

„Az ittas vezetés mindig rossz döntés. 
Mindenkit hazavárnak.”

Tisztelettel:   
 Dóka Márton r.hadnagy

        őrsparancsnok

RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS

A Honvéd Nyugdíjas Klub és a Nőszir-
mok Klub szervezésében június 13-án ki-
rándulást tettünk Hollókőre. A buszunk 
zsúfolásig megtelt  és a kezdeti nehézsé-
gek után jó hangulatban érkeztünk meg 
Hollókőre. 
A Cserhát egyik ékköve ez a kis település, 
amely a Szár hegyen álló, a XIII. század 
elején épült vár alatt helyezkedik el. A vár 
a végvárak sorába tartozott, míg 1711-ben 
Lipót császár parancsára felrobbantották. 
A jelenlegi helyreállított várban sok érde-
kesség található és gyönyörű a kilátás a 
nógrádi tájra.
A falut 1964-ben műemlék faluvá nyilvá-
nították, majd 1988-tól a világörökség ré-
szét képezi. A kistelepülésen a falu jelkép-
ét képező katolikus templom mellett több 
múzeum is megtalálható, melyek igénye-
sen, szépen berendezettek, őrizve a paló-
cok tárgyi emlékanyagát, a település építő 
és lakáskultúráját. A kis boltokban nagyon 
sok apró emléktárgyat lehetett vásárolni, 
közöttük a jellegzetes palóc szőtteseket és 
fafaragásokat. A látogatás során megéhe-
zők a vendéglőkben is fogyaszthattak íz-
letes, hamisítatlan palóc ételeket.
Utunkat hazafelé Ócsa felé vettük és meg-

tekintettük a város és talán az egész régió 
egyik legérdekesebb műemlékét, a pre-
montrei rend által alapított apátsági temp-
lomot. A templom a román és a gótikus 
stílus érdekes keveredése. Az évszázadok 
során volt katolikus templom, a törökök 
dzsáminak használták, majd a reformátu-
sok vették birtokba. Megtudtuk az érde-
kes templomi ismertetőből, hogy a katoli-
kusok a 18. században vissza akarták kap-
ni a templomot, de Mária Terézia úgy ren-
delkezett, hogy ha a váci püspök be tud 
jutni a templomba, akkor visszakerül a 
katolikusokhoz. A protestánsok azonban 
annyian gyűltek össze a templomban, 
hogy a püspök nem tudott bemenni, így 
az maradt a reformátusoké.
Örkényben a nagy meleg enyhítésére 
megálltunk fagylaltozni, sörözni. Hazafe-
lé még sikerült egy két nótát is elénekel-
ni, így a nagy meleg ellenére jó hangu-
latú kirándulást tettünk, elfáradva, de él-
ményekben gazdagodva érkeztünk vissza 
Szabadszállásra.

Farkas Zoltán 
nyá. mk. alez

Kirándulás Hollókőre
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Ha nyár, akkor 
Fesztivál!!!

Az idei fesztiválszezonból sem marad-
hat ki városunk. Ez már tizenegy éve így 
megy, hiszen júliusban újra ellepik Sza-
badszállást a sátras fi atalok (is).

Az évek alatt egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvendő, Szabadszállási Amatőr 
Rockfesztivál idén ismét országos szin-
ten is ismert zenekarokkal lepi meg az 
élőzenét kedvelő embereket. A zene pe-
dig csak élő hangszerek előadásával az 
igazi.  Lesznek visszatérő zenekarok, 
mint például a Cadaveres vagy a Hold 
kivételével már mindenhol koncertező 
Insane is.  Ők csütörtök este lesznek lát-
hatóak.

Talán az idei fesztiválra sikerült az eddi-
gi legnagyobb bandákat leszerveznünk.  
A Depresszió például mindenhol teltház 
előtt játszik, legyen az akár egy 800 fé-
rőhelyes klub, vagy egy másik fesztivál 
nagyszínpada, ahol több ezer rajongó 
előtt tolják el a dalaikat. Reméljük, ná-
lunk is ez lesz péntek este.
De van egy másik nevünk is, akit már az 
idősebb generáció is ismer akár az újsá-
gokból, vagy a tévéből. Ő nem más, mint 
Zana Zoli, a Ganxsta Zolee és a Kartel 
főnöke, aki szombat este veszi be a szín-
padot!
Igen, ők is itt lesznek Szabadszálláson 
(még 33 bandával együtt) július 23-25 
között.

Mindezek mellett a csütörtöki napon há-
rom szerb, szombaton egy szlovák és 
egy svájci zenekar fogja színesíteni a ze-
nei felhozatalt.
Részletes program a www.facebook.
com/szarfeszt oldalon és az eseménynél 
található meg.

És külön köszönet illeti támogatóinkat 
is a teljeség igénye nélkül. Szabó Imre 
(Zöld Ász Vendéglő), Szívós László, 
Darabos József, Szabó Sándor, Bocka 
János, Pataki Sándor, Bácsvíz Zrt,  OTP 
Bank, Phoenix Mecano, Szabadszállási 
Önkormányzat.

Sz.A.R. Feszt Crew

Német-magyar csereprogram 2015
Egy átlagos tavaszi napon Eszter néni megbe-
szélésre hívta a csereprogramos gyerekek szü-
leit. 
Az anyukák megkapták a német diákok bemu-
tatkozó levelét. Mi ketten egy iker lányokat kap-
tunk Monique-ot és Michelle-t, mert szomszé-
dok vagyunk, így nem voltak egymástól elsza-
kítva, csak egy ajtónyira. Először nehezen ment 
a kapcsolatfelvétel, de miután sikerült, nap mint 
nap beszélgettünk egymással már ismeretlenül 
is. 
Május 18-án este izgatottan vártuk, hogy a Nim-
ród elé begördüljön a busz Eszter nénivel, és a 
18 német diákkal és kísérőikkel. Vicces volt, 
mert a lányok nem sejtették, hogy ilyen közel 
fognak lakni egymáshoz. Első este együtt vacso-
rázott a két család és a vendég gyerekek, mert 
nem nagyon akartak megszólalni, és igazság 
szerint mi sem nagyon mertünk még velük be-
szélgetést kezdeményezni.  Vacsi után korán le-
feküdtünk, mert a hosszú utazástól alaposan 
elfáradtak a lá- nyok.
A keddi napot Kecskeméten töltöttük a csoport-
tal. Sétáltunk a Fő téren, majd a Leskowszky 
hangszergyűjteménybe látogattunk el. Délben 
visszasétáltunk a Fő térre, és meghallgattuk a 
harangjátékot. Ezután a Malom bevásárlóköz-
pont teraszán ebédeltünk. Innen tovább indul-
tunk az élményfürdőbe, ahol mindenki nagyon 
jól érezte magát. Kora délutánig csúszdáztunk, 
ugráltunk, fürödtünk. Este a Róna vendéglőben 
vacsoráztunk, és már akkor izgatottan vártuk a 
következő napot!
Szerdán reggel 8 órakor találkoztunk a rágó-
gyárnál, ahol Szőke Péter bácsi vezetésével vé-
gignézhettük a rágógumi gyártás folyamatát. Az 
üzemből mindenki egy jó nagy adag rágógumi-
val a táskájában indult el, amit ajándékba kap-
tunk. Kilenc óra felé indultunk el egy hosszú bi-
ciklitúrára, a Pongrácz tanyáig. Mire elértük cé-
lunkat, nagyon fáradt lett mindenki. Megérkezés 
után elindultunk lovaskocsizni.  Mikor vissza-
értünk, szerencsére rögtön ebédelhettünk, mert 
farkas éhesek voltunk már addigra. Evés után 
mindenki kipróbálhatta a hatalmas játszóteret. 
A nagy játék után bevonultunk a hűvös épületbe 
és beszélgettünk, majd kicsit „elfajultak” a dol-
gok és nagy párnacsata kezdődött! A játék utáni 
hangulatot egy csoportképpel örökítettük meg, 
majd elindultunk vissza Szabadszállásra. Haza-
felé úton Sebastian kis híján tönkre tett három 
biciklit és gyereket, de rá nem tudtunk haragud-
ni, mert tudtuk, hogy csak bolondozik és szóra-
koztatja a társaságot. A túra fáradalmait a mozi 
előtti füvön pihentük ki a Lajtorjások előadásá-
ra várva.  Köszönjük Dafti bácsinak és a gyere-
keknek is, hogy megnézhettük az idei produkci-
ójukat!  Az előadás után mi fotózásra mentünk 
Szalai Laci bácsihoz. Kitaláltuk, hogy a búcsú-
ajándékunk többek között egy póló lesz, ami-
re egy négyünkről készült digitális kép lesz rá-
nyomtatva. Mindannyiunknak nagy élmény volt 
a fotózás! Laci bácsi csak kattogtatta a gépet, mi 
pedig ugráltunk, hülyéskedtünk, nagyokat ne-
vettünk és a végén szuper képek készültek! Ezen 
az estén már négyesben beszélgettünk egymás 
szobájában. Éreztük, hogy a lányok is jól érzik 
magukat nálunk és talán tényleg új barátokra ta-

láltunk bennük.
Csütörtökön, a negyedik napon sajnos szakadó 
esőben, viszont jókedvűen sétáltunk végig a bu-
dapesti Váci utcán, majd a Lánchídon keresz-
tül át Budára a várba. A szép kilátás és az őr-
ségváltás látványa kárpótolt kicsit minket a rossz 
idő miatt. Lesétáltunk egy McDonald’s étterem-
be, ahol jókedvűen és vizesen ebédeltünk meg. 
Ebéd után a Mammut bevásárlóközpontban 
shoppingoltunk, ahol mindenki vett magának és 
a családjának valami kis meglepetést.
A libegőzés sajnos a rossz időjárás miatt elma-
radt.  Ráadásul a délutáni csúcsforgalomban ki-
csit tovább tartott a buszunk útja hazafelé, amit 
mi egyáltalán nem bántunk, mert a hangulat na-
gyon jó volt eközben. 
Pénteken reggel a városházára mentünk, ahol a 
dr. Báldy Zoltán polgármester bácsi mesélt ne-
künk, majd beszélgetett is németül végül, min-
denki kapott egy pici ajándékot, ami Szabadszál-
lásra emlékezteti. Ezután az iskolába mentünk, 
ahol vetélkedőt tartottunk. A jó hangulatban el-
töltött játék után ellátogattunk a katolikus és re-
formátus templomokba.
Ebédelni a Tóth Automix étterembe mentünk, 
ahol pizzát kaptunk. Ezen a napon már délben 
hazamehettünk és mindenkinek szabad prog-
ramja lehetett. Mi társasjáték délutánt tartottunk, 
mert az eső miatt nem lehetett sehova menni. 
Csak a folyamatos óriási nevetés és hatalmas jó-
kedv hallatszott körülöttünk, miközben magya-
rul és németül próbáltunk társasjátékozni a lá-
nyokkal. 
Este 6 órára mentünk szüleinkkel az iskolába a 
búcsú grill party-ra. Vacsora után, míg a szülők 
beszélgettek egymással és a német kísérő taná-
rokkal, mi az iskola félhomályos folyosóin be-
szélgettünk az elmúlt pár napról. Arról, hogy mi-
lyen gyorsan elszaladt és mennyi közös élmény-
ben volt részünk ez alatt a rövid idő alatt. Első 
nap kiderült például, hogy Jonathan nagyszü-
lei Soltvadkerten élnek, és tud magyarul, hogy 
Sebastian három nap után szerelmes lett, hogy 
négy nap alatt is tudunk legjobb barátokat sze-
rezni! Már ezen az estén is kicsordultak könny-
cseppek néhányunk szeméből. 
Másnap reggel 8 órára kellett kiérni a vasútállo-
másra. Mindenki nagyon álmos volt és szomo-
rú. Könnyes búcsúzkodás után szálltak fel a né-
met gyerekek és tanáraik a vonatra és elindultak 
hazafelé. Még a fi úk sem bírták ki sírás nélkül a 
búcsúzkodást! Mi pedig attól a pillanattól fog-
va várjuk a szeptembert, amikor újra találkozha-
tunk Monique-val és Michellel és a csoport töb-
bi tagjával, legújabb barátainkkal!

Czigány Blanka (7. a)  és Fejészés Réka (6.a.) 
 
A fenti élménybeszámoló bizonyítja, hogy jól si-
került a testvérvárosi tanulókkal töltött hét. Ez 
a találkozó nem jöhetett volna létre, ha Szabad-
szállás Város Önkormányzata és a Róna Szö-
vetkezet nem támogatja a programunkat, de ter-
mészetesen a szülők  is nagyban hozzájárultak 
anyagilag a program lebonyolításához.
A támogatóknak ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani.

Varga Eszter 
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Református egyház hírei

Május 8-án reggel indultak útra, négy-
napos kirándulásra a Református gyüle-
kezet tagjai. Közel 30 fős kis közösség 
első úti célja a Gödöllői Grassalkovich-
kastély volt. 
A gyönyörűen felújított kastélyban tárlat-
vezető segített bennünket a régmúlt idők 
és a kastély felújításának felidézésében. 
Innen utunk Vácrátótra vezetett az or-
szág legnagyobb botanikus kertjébe, egy-
ben az élő növények leggazdagabb hazai 
gyűjteményhez. A 27 hektáros kertben 
közel 13 000 növényfaj található, amely-
ből az arborétum egyik kedves munkatár-
sa mutatta be a különleges fajtákat. 
A kiadós és tartalmas séta után, kelleme-
sen elfáradva buszra szálltunk és folytat-
tuk utunkat tovább Zebegényig. Itt elő-
ször egy hajózási múzeumot látogattunk 
meg, majd felsétáltunk az országzász-
lóhoz (kb. 200 lépcső), ahol a történel-
mi múlt felidézése mellett csodálatos ki-
látás tárult elénk a Dunakanyarra! Innen 
már késő délután Nagybörzsönybe veze-
tett tovább az utunk és estefelé kissé elfá-
radva érkeztünk meg a szálláshelyünkre a 
Malomkert Panzióba. 

Másnap, szombat délelőtt Nagybörzsöny 
helyi látnivalóit néztük meg és kisvasút-
tal bementünk a Börzsöny-hegység egy 
szegmensébe, ahonnan gyalog sétáltunk 
vissza a szálláshelyünkig. Délután a he-
lyi kézműves termelőket (lekvárház, sajt-
ház) látogattuk meg és természetesen a 
vízimalmot is megnéztük, amely még ma 
is működő képes. Vasárnap kora reggel 
indultunk Lévára az egykori magyar vá-
rosba, ahol a Református Egyházközség 
- egyben a Barsi Egyházmegye esperese, 
Kassai Gyula Nagytiszteletű úr és kedves 
felesége a Nagytiszteletű asszony foga-
dott bennünket. 
A találkozás örömének rövid pillanatai 
után együtt mentünk át a lévai reformá-
tus templomba és közösen vettünk részt 
a délelőtti Istentiszteleten, amely alka-
lommal esperes úr végezte az igeszolgá-
latot. Istentisztelet után koszorút helyez-
tünk el a Lévai Református Gimnázium 
falán lévő Czeglédi Péter gályarab-prédi-
kátor emléktáblájánál, aki 1671-1687 kö-
zött volt lévai református lelkész. Koszo-
rúzás után a lévai gyülekezet közössége 
szeretetvendégséggel látott el bennünket 
és a kedves együtt töltött órákban, ben-

sőséges beszélgetések során tájékoztatást 
kaptunk a gyülekezet, a gimnázium életé-
ből és a felvidéki magyarság élethelyze-
tének nehézségeiről. Innen délután indul-
tunk tovább Selmecbányára, az egykori 
szép magyar városba, ahol a Bányászmú-
zeumban láthattunk némi utalást a város 
Trianon előtti múltjáról. A patinás kis vá-
ros a Selmeci-hegység völgykatlanában 
terül el, amelynek a központjában látható 
a világ első bányászati akadémia épülete. 
Városnézés után gyalog sétáltunk fel a 
Kálváriához, amely igen komoly próba-
tétel volt mindenki számára. Az egykori 
magyar földről és a szép városokból, lel-
künkben szomorúsággal késő délután in-
dultunk vissza a szálláshelyünkre Nagy-
börzsönybe. Hétfőn reggel hazafelé veze-
tő úton, még egy kis kört tettünk az egy-
kori magyar földön és így érkeztünk visz-
sza az anyaországba a párkányi Mária Va-
léria-hídon áthaladva Esztergomba a Ba-
zilikához. Itt a csoport egyik fele a Bazi-
lika Kincstárába a másik fele a kilátóba 
ment fel (közel 400 lépcsőfok). 

Az egyháztörténeti ismeretek és a nagyon 
sok szép látnivaló mellett a Bazilika ku-
polájából gyönyörű kilátás tárult elénk a 
Duna mindkét oldalára, Esztergomra és 
Párkányra. Majd a Pilis hegység vonu-
latát követve, Visegrádra érkeztünk és a 
maradék erőnket összeszedve még egy 
kis gyalogtúrát tettünk a fellegvárba és a 
kilátóhoz. A négy napos program végén 
a késő délutáni órákban indultunk visz-
sza Szabadszállásra. A gyülekezeti kirán-
dulást summázva, ismét úgy érezte min-
den résztvevő, hogy nagyon sok szép él-
ményben volt része és testi-lelki örömök-
kel gazdagodva a gyülekezetünk közössé-
gét építve töltöttük el együtt ezt az időt. 
A gyülekezeti kirándulás tartalmas prog-
ramjának megszervezését és lebonyolítá-
sát hálásan köszönjük Máté Sándor Nagy-
tiszteletű úrnak és Máté Sándorné Nagy-
tiszteletű asszonynak! 

Legvégül szeretném megköszönni a gyü-
lekezeti tagoknak is, hogy rá áldozták ide-
jüket és vállalták anyagi terheit a kirán-
dulásnak.

Családi Vasárnap a  Református 

Gyülekezetben 

Ebben az évben június 15-én került meg-
rendezésre a családi vasárnap a Parókia 
udvarában. Délelőtt fél 10-kor Istentisz-
telettel kezdődött az alkalom, majd utána 
a Parókia udvarán a gyermekek számá-
ra légvár, felfújható csúszda és más játé-
kok, sorversenyek lettek előkészítve. Az 
agyagozni vágyókat Kalász Nellike tanár-
nő várta és a korongozó gép segítségével 
szebbnél szebb alkotásokat készítettek a 
gyerekek. Mind ez idő alatt a bográcsok-
ban főt az alföldi gulyás, a fi nom és íz-
letes lángosokat pedig Szűcs Sándor fo-
lyamatosan sütötte. A ZACC - együttes az 
udvaron kialakított „alkalmi színpadon”, 
nagyon színvonalas koncerttel kedveske-
dett a hallgatóságnak. Majd fél egy kö-
rül elcsendesedett az udvar, mert minden-
ki a forró gulyáslevest fújta és fogyasz-
totta el jóízűen.  Ebéd után folytatódtak 
a gyerekprogramok, arcfestés, lufi  hajto-
gatás és ugráló vár, a „zenei színpadon” 
pedig ismét a ZACC – együttes koncer-
tezett.  Délután Máté Dani, Varga Zsófi  
és Deák Tamás gitár és ének műsorral ör-
vendeztették meg a hűvösben meghúzó-
dó közönséget. A gyülekezeti eseményen 
több mint százan vettek részt, békés csa-
ládias hangulatban, a gyermekeknek pe-
dig vidámságban gazdag élményét nyúj-
tott az alkalom. Mindezért hálás köszönet 
a ZACC- együttesnek, Bajusz Gabinak és 
feleségének Tündének, Hajdú Pistinek és 
zenész társaiknak a műsor felajánlását, a 
fellépő alkalmi énekeseknek (Máté Da-
ninak, Varga Zsófi nak, Deák Tamásnak) 
a műsorát, Kalász Nellikének a korongo-
zás tanítását, Varga Istvánnak a gyerme-
kek sorversenyének vezetését és mind-
azoknak, akik az ebéd elkészítésében se-
gédkeztek vagy egyéb felajánlásokkal se-
gítették a családi rendezvényt. 
Végül, de nem utolsó sorban köszönöm 
meg Máté Sándorné és Máté Sándor lelki-
pásztorainknak a Családi vasárnap meg-
szervezését. Szeretettel hívjuk és várjuk 
gyülekezetünk tagjait a későbbi alkalma-
inkra is.             
     
           Holczmann Mihály 
               Ref. Egyházközség gondnoka

Gyülekezeti kirándulás volt a Börzsönyben
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Ányos Bence    
Ányos Csaba és Jávorka Mária gyermeke
Benics Krisztina   
Benics László és Fodor Julianna gyermeke
Csaplár Sára
Csaplár Csaba és Füredi Ágnes gyermeke
Csikós Linetta Mónika  
Csikós László és Szabó Mónika gyermeke
Faragó István László   
Dr. Faragó István és Dr. Novadovszky Nóra 
gyermeke
Fucskó Panna    
Fucskó Bálint és Szalai Andrea gyermeke
Horváth Gréta    
Horváth István és Kozma Györgyi gyermeke
Kiss Imola    
Kiss Imre Péter és Csorba Zsuzsanna gyerme-
ke

Anyakönyvi hírek

Kis Regina    
Kis István és Dudás Mónika Zsuzsanna gyer-
meke
Kulitár Krisztina   
Kulitár György és Csereklei Ildikó gyermeke
Látos Krisztián   
Látos Imre és Lipóth Erzsébet gyermeke
Nagy Kitti     
Nagy Zoltán és Dömők Adrienn gyermeke 
Nagy Máté István   
Nagy Zsolt és Berta Szilvia gyermeke
Nagy Nóra     
Nagy Géza és Kovács Sarolta gyermeke
Pásztor Norbert   
Pásztor Róbert és Bíró Krisztina gyerme-
ke 

Konfi rmációi esküt tettek:

Református egyház hírei

Igei búcsúztatással 
eltemettük: 
id. Kovács Mátyást 

Fejszés Ilona férjét 91 évesen

Tóth Istvánné 
Kustár Ilona Esztert 90 évesen

Horváth Lászlót, 
Budai Julianna élettársát 71 évesen

Megkereszteltük:
Supola Balázs és Kocsár Dóra 

gyermekét Zsombort

Sövény László és Maczák Andrea Kitti 
gyermekét Balázs Jánost

Kulcsár János és Kiss Szilvia 
gyermekét Vilmos Jánost

Tóth János és Naszvadi Erika 
gyermekét Csengét

Házasságot kötöttek:
Június 20-án Szabadszálláson 
Joó Zoltán és Nánássy Katalin

Július 3-án Keszthelyen 
Papp Máté és Csővári Dóra Viktória

 Július 4-én Kunadacson 
Kecskés Krisztián és Boczka Beáta

Kiemelt alkalmaink:
07.06. hétfő 9.00 óra 
Napközis hittan tábor

07.20-07.25 
Hittan tábor Balatonfenyvesen

07.26. vasárnap 9.30 óra
 Istentisztelet Úrvacsoraosztással

08.02. vasárnap 18.00 óra 
Istentisztelet Balázspusztán

Családi Vasárnap a  Református 
Gyülekezetben

képekben
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