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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.

augusztus 27-én megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat
hozta:

- az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

- elfogadja a 2009. évi Szabolcs Napokról készült beszámolót azzal
a kiegészítéssel, hogyaPusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyo-
mányteremtő Alapítvány adományként fizessen be az Önkormányzat
számlájára az előirányzat túllépés összegeként 50525 Ft-ot. A Képvi-
selő-testület köszönetét és elismerését fejezi ki minden program szer-
vezőjének.

- az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló, 10/2009. (Y.
29.) Kt. számú rendelettel módosított 4/2008.(11.27.) Kt szám ú rende-
letének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az ön-
kormányzat 2009. első féléves költségvetésének teljesítését 373 88-
3 ezer forint bevétellel, 348913 ezer forint kiadással, 24925 ezer fo-
rint többlettel jóváhagyja.

- tudomásul veszi, hogy a József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabo\cs, Mátyás király u. 14.) megvá-
lasztotta az intézmény általános helyettesét, az óvoda egységvezetőjét,
és iskola egységvezetőt nem választott.

- megismerte a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda (2490 Pusztaszabo\cs, Mátyás király u. 14.) intézményvezető-
jének levelét melyben egy újabb státusz, fejlesztő pedagógus álláshely
létesítését kéri, azonban a költségvetés erre nem nyújt lehetőséget, il-
Ietve a fejlesztő pedagógiára szoruló gyermekek egyéni fej lesztése je-
lenleg is biztosított.

- A Képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az isko-
laegységben logopédus állás helyett, fejlesztő pedagógus álláshelyet
hirdessen meg.

- megismerte a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) intézményvezető-
jének kérelmét, melyben a 335/2006. (XII. 21.) Kt. szám ú határozat
visszavonását kéri, azonban az önkormányzat pénzügyi korlátaí miatt
erre nincs lehetőség.

- megismerte a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola
és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 14.) intézményveze-
tőjének kérelmét, melyben az iskolaotthonos oktatás 3. évfolyamá-
nak óraszámemelését kéri. Az önkormányzat pénzügyi korlátai miatt
azonban erre nincs lehetőség, ezért a Képviselő-testület a 222/2008.
(VI. 26.) Kt. számú határozatát továbbra is fenntartja.

- ismételten felkéri a József Attila Közös Igazgatású Általános Is-
kola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u 14.) Igazgató
Tanácsát, hogy biztosítsák a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásá-
nak megszervezését, annak rendszerét alakítsák ki oly módon, hogy
arra röbbleüámogatás legyen igényelhető és ezáltal a tanulói létszá-
mokat is a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó szabályok
szerint lehessen meghatározni.

- úgy dönt, hogy a gyógytestnevelési feladatok ellátására meg-
állapodást köt az Adonyi Kistérségi Társulással. A logopédiai ellá-
tásra nem kíván megállapodást kötni. Amennyiben a logopédiai és
gyógytestnevelési feladatok ellátására vonatkozó megállapodást nem
lehet külön választani, akkor egyik feladat ellátására sem köt megál-
lapodást az Adonyi Kistérségi Társulással. Felhatalmazza a polgár-
mestert a módosított, gyógytestnevelési feladatok ellátására vonatko-
zó megállapodás aláírására.

- felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszerveze-
tér, hogya Kistérségi Társulás és aKistérségi Társuláshoz tartozó Ön-
kormányzatok együttműködésére vonatkozó megállapodások terveze-
teit nagyobb határidő meghagyásával küldje meg. Felkéri továbbá a
Munkaszervezet vezetőjét, hogy a fontosabb döntések tárgyalásán je-

lenjen meg a Képviselő-testület ülésén, hogy a felmerülő kérdéseket
megválaszolhassa.

- a .Pusztaszabolcs Város Önkormányzat József Attila Közös Igaz-
gatású Általános Iskola és Óvoda intézménye részére a TÁMOP -
3.1.4/08/02 program keretében képzési és szaktanácsadói szolgálta-
tások beszerzése" közbeszerzési eljárás lefolytatásaval kapcsolatos
ajánlati felhívást és az ajánlaikérési dokumentációt az előterjesztés
szerint elfogadja. Felkéri a Polgármester, hogy az aján lati felhívást a
Közbeszerzési Értesítőben jelentesse meg.

- elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a pályázatfigyelési és pá-
Iyázatírási feladatok ellátását egy közbeszerzési eljárással kiválasz-
tott vállalkozással láttassa el 2010. január l-jétől, illetve, és hogy en-
nek érdekében a jelenlegi szerződéseket ne hosszabbítsa meg, illetve
mondja fel. (Név szerinti szavazás: Ádám László nem, Czompó István
igen, Czöndör Mihály nem, Csányi Kálmán nem, Csombók Pál nem,
Filotás József nem, Jakus János nem, Kátai György igen, Kovács Dé-
nes nem, Paál Huba igen, Szajkó János igen, Szőke Erzsébet igen,
Tüke László nem)

- megismerte a Magyar Katalin 2009. augusztus 5-én kelt szám-
lájának problémáját, és a további félreértések elkerülése érdekében a
Magyar Katalinnal kötendő vállalkozói szerződés 2009. október I-jei
hatállyal módosítja az önkormányzat. (Név szerinti szavazás: Ádám
László igen, Czompó István igen, Czöndör Mihály igen, Csányi Kál-
mán igen, Csom bók Pál igen, Filotás József igen, Jakus János igen,
Kátai György nem szavazott, Kovács Dénes igen, Paál Huba nem,
Szajkó János igen, Szőke Erzsébet igen, Tüke László igen)

- úgy dönt, hogya "Javaslat vállalkozási szerződés rnódosítására''
című napirendi pontot leveszi a mai ülés napi rendjéről.

- elutasítja azt a javaslatot, mely szerint 2010. január I-jétől a Pol-
gármesteri Hivatal köztisztviselői álláshelyét egy fő pályázatírói te-
vékenységet ellátó munkakörrel emelje meg. (Név szerinti szavazás:
Ádám László nem, Czompó István igen, Czöndör Mihály nem, Csá-
nyi Kálmán tartózkodás, Csombók Pál nem, Fi lotás József nem, Jakus
János nem, Kátai György igen, Kovács Dénes nem, Paál Huba igen,
Szajkó János igen, Szőke Erzsébet igen, Tüke László tartózkodás).

- megismerte Milvius Attila és több mint száz aláíró lakótársa til-
takozását a pusztaszabolcsi 11J2/l. hr. számú ingatlan, építőanyag -
és fakereskedés céljára törtértő bérbeadása ellen. A Képviselő-testület
a tiltakozás ellenére nem kezdeményezi a bérleti szerződés felbontá-
sát, de hat hónap múlva ismét napirendre tűzi a témát, és megvizsgál-
ja, hogy milyen mértékben zavarja a település lakóinak életét, nyu-
galmát a bérleményen folytatott tevékenység. (Név szerinti szavazás:
Ádám László nem, Czompó István igen, Czöndör Mihály igen, Csá-
nyi Kálmán tartózkodás, Csombók Pál igen, Filotás József igen, Kátai
György igen, Kovács Dénes tartózkodás, Paál Huba igen, Szajkó Já-
nos igen, Szőke Erzsébet igen, Tüke László nem).

- elutasítja azt a javaslatot, me ly szerint a József Attila szobrot a
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda áfa többlet-
bevételéből készítesse el.

- elutasítja azt a javaslatot, hogy a Társadalmi szervezetek ás ala-
pítványok támogatásáról szóló 13/2005 (VII. 5.) Kt számú rendelete
alapján támogassa Hufnágel Tiborné SZMK elnök támogatási kérel-
mét a József Attila szobor elkészítéséhez.

- elutasítja azt a javaslatot, mely szerint a József Attila Közös Igaz-
gatású Általános Iskola és Óvoda költségvetésének dologi kiadásai-
nak előirányzatát, megemelje 100000 Ft-tal az önkormányzat költség-
vetési általános tartaléka terhére, a József Attila szobor elkészítteté-
séhez.

- Iváncsa Község Önkormányzata nevében eljáró dr. Szabó Iván
ügyvéd által, aKistérségi Tanuszoda ügyében, 2009. július 28-án kelt,
szerződés létrehozására irányuló egyeztetési javaslatát megismerte
és elutasítja, hogy szerződést kössön az ügyben. (Név szerinti szava-
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zás: Ádám László nem, Czornpó István igen, Czöndör Mihály nem,
Csányi Kálmán nem, Csombók Pál nem, Filotás József nem, Kátai
György igen, Kovács Dénes nem, Szajkó János igen, Szőke Erzsébet
igen, Tüke László tartózkodás).

- 2009. szepternber 22-től önkormányzati intézménynél fennálló
rnunkaviszonya idejéig - Kelemen Ilona Pusztaszabolcs, Mátyás ki-
rály u. 151l/l. szám alatti lakos, pedagógus részére bérbeadja az ön-
kormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 15/1/l. sz.
alatti, 139/1/A/l. hr szárnú társas házi lakást és a hozzá tartozó föld-
területet. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogya
bérleti szerződést aláírja.

- a Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesületet a Jubileumi Bécs-
Pozsony-Budapest Szuperrnaraton versenyen való részvételhez
.Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Társadalmi szervezetek és ala-
pítványok támogatásáról" szóló 12/2005. (VII. 5.) Kt. számú rende-
lete 3. § (1) bekezdése értelmében 100000 Ft-tal támogatja. A támo-
gatás összeg forrása az általános tartalék. Felkéri a Polgártnestert az
önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelete módosításának beter-
jesztésére.

- Tóth Csaba (3214 Nagyréde, Kertalja u. 9.) és Ligetvári Zsolt
(1173 Budapest, Pesti út 162. fsz. 3.) - az önkormányzati tulajdonban
lévő Pusztaszabolcs, Sport u. 6. sz. alatti, 702/33. hr számú, 899 m2

területű, munkásszálló ingatlanra vonatkozó - vételi ajánlatát meg-
ismerte, és értékesítési szándékát továbbra is fenntartja. A Képvise-
lő-testület az ingatlant nyilvános versenytárgyalás útján értékesíti. A
Képviselő-testület felkéri a polgárrnestert, hogy az önkormányzat va-
gyonáról, az önkormányzati vagyonkezelés és hasznosítás szabályai-
ról és a vagyonfenntanás-fejlesztés (beruházás) szabályairól szóló 61
1994. (Y. l.) Kt. számu rendelet 13. § (1)-(9) bekezdésének megfele-
lően a verseny tárgyalásra vonatkozó felhívást tegye közzé. Továbbá
felkéri a polgármestert, hogya versenytárgyalás kiírásakor tájékoztas-
sa a volt MÁV lakások tulajdonosait az ingatIannal kapcsolatos érté-
kesítési tervéről.

- tudomásul veszi, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat a puszta-
szabolcsi 049. hr szárnú (Pusztaszabolcs, Szabolcspuszta 3.) kollégi-
um ingatlan használati jogát 2009. október l-jétöl visszaadja Puszta-
szabolcs Város Önkormányzat részére. A Képviselő-testület, tekintet-
tel a Fejér Megyei Közgyűlés Elnökének kérésére, az önkormányza-
ti tulajdonú, Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 16. sz. alatti bérlakás
használati jogára vonatkozó, 2007. április 16-án aláírt megállapodás
2. pontját a következők szerint módosítja: "Tulajdonos határozatlan
időre, de legalább 2013. augusztus 31-ig, térítésmentesen a középisko-
la használatába adja a lakást, tanulók elhelyezése céljából." A Képvi-
selő-testület hozzájárul a középiskola használatába adott lakás - tanu-
lók elhelyezésének feltételeit megteremtő apró, legfőképpen a vizes-
blokkot érintő - átalakításához azzal, hogy az átalakítás költségeinek
támogatására az önkormányzat költségvetése nem biztosít lehetősé-
get. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgárrnestert, hogy a Fejér
Megyei Önkormányzat és Pusztaszabolcs Város Önkormányzat között
1999. június 30-án létrejött átadás-átvételi megállapodás módosítását
aláúja azzal, hogy a tervezet 3.) pontja kerüljön törlésre. A Képviselő-
testület Felhatalmazza a polgárrnestert, hogy a Mátyás király u. 16. sz.
alatti önkormányzati lakás használatba adására vonatkozó, 2007. ápri-
lis 16-án kelt megállapodás rnódosítását aláírja.

- az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés
szerint jóváhagyja.

- Lakatos Tibor és felesége, Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. sz. alatti
lakosok kérelmére megállapítja, hogy az önkormányzati tulajdonú la-
kások és helyiségek bérbeadásáról szóló 19/2008. (Xi.28.) Kt. számu
rendelet nem teszi lehetövé, hogy kérelmezök részére önkormányzati
tulajdonú lakást adjon bérbe. A Képviselő-testület az önkormányzati
tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Árok u. 1/3. sz. alatti ingatlanra vo-
natkozó bérleti jogviszonyt 2014. szeprember 30-ig meghosszabbít-

ja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a bérleti
szerződést módosítására vonatkozó megállapodást aláírja.

- Székely Lászlóné és Székely Krisztián, Pusztaszabolcs, Kodály
Zoltán u. 8. sz. alatt lakó tulajdonosok kérelmére a pusztaszabolcsi
1621/23. hr számu, 1865 m2 területű beépítetlen ingatlant, a 2007. no-
vember 7-én kelt adásvételi szerződés 4. pontjában rögzítettek szerint,
az eredeti eladási áron, de a meg nem fizetett vételárhátralék (3127-
75 Ft) figyelembevételével - 339975 Ft+ 130550 Ft áfa, összesen
470525 Ft-ért - visszavásárolja 2010-ben. A telek visszavásárlásával
kapcsolatos ügyvédi költség Székely Lászlóné és Székely Krisztián
kérelmezőket terheli.

- Debreceni Mátyás és Balogh Marianna, Pusztaszabolcs, Velencei
út 93/1. sz. alatti lakosok tulajdonában lévő, 1621/19. hr szám ú, 1499
m2 területű lakótelket, a 2005. április 5-én kelt adásvételi szerzödés
5. pontjában foglaltak szerint, a beépítési kötelezettség nem teljesíté-
se miatt, az eredeti eladási áron, de a meg nem fizetett vételárhátralék
(163325 Ft) figyelembevételével- 361325 Ft+ 131163 Ft áfa, össze-
sen 492488 Ft-ért - visszavásárolja 2010-ben.

- Baloni Ágnes Pusztaszabolcs, Honvéd u. 10. sz. alatti lakos, tu-
lajdonos kérelmére, a pusztaszabolcsi 1621/5. hr számu, 1459 m? la-
kótelket, a 2006. január l l-én kelt, és 2006. július 20-án módosított
adásvételi szerződés 6. pontjában foglaltak szerint az eredeti eladá-
si áron, 437700 Ft + 87 540 Ft áfa, összesen 525240 Ft-ért visszavá-
sárolja. Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel az adásvételi
szerződés felbontására és a megfizetett vételár visszafizetésére a be-
építési kötelezettség lejártát (2010. január 11.) követő kilencven napon
belül kerülhet sor, kivéve azt az esetet, ha a telek megvásárlására ez
időpont előtt jelentkezik vevő, egyösszegű fizetést vállalva. A telek
visszavásárlásával kapcsolatos ügyvédi költség Baloni Ágnes kérel-
mezőt terheli.

- az önkormányzati tulajdonban lévő 1604. hr számú, 1256 m ' terü-
letű, beépítetlen ingatlan vevőkijelölésére vonatkozó, 242/2008. (VI.
26.) Kt. számu határozatot - tekintettel arra, hogy Fogas János és fele-
sége, Pusztaszabolcs, Széchenyi i. u. 83. sz. alatti lakosok az ingatlant
nem vásárolták meg - visszavonja.

- elutasítja azt a javaslatot, mely szerint nem kívánja megvásárolni
Szabó József és felesége Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 36. sz. alatti
lakosok által vételre ajánlott pusztaszabolcsi, 0191/14. hr szárnú kül-
területi szántót.

- úgy dönt, hogy 200000 Ft áron rnegvásárolja Szabó József és fe-
lesége Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 36. sz. alatti lakosok által vé-
telre ajánlott pusztaszabolcsi, 0191/14. hr szám ú külterületi szántót. A
vételár fedezete az általános tartalék.

- a Méhnyakrák elleni védőoltási programban nem kíván részt
venni.

- Birinyi Ildikó, Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 10. sz. alatti lakos
kérelmére, az ingatlanával szornszédos iskolai sportpálya vízelveze-
tésének megoldását a 2010. évi költségvetés tervezésekor figyelem-
be veszi. A Képviselő-testület felkéri az oktatási intézmény vezetőjét,
hogy a közcélú foglalkoztatottakkal - ideiglenes megoldásként - kis-
mélységű földárkot húzasson ki, a csapadékvíz elfolyásának elősegí-
tése érdekében.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2009. augusztus 27-én
megtartott nyílt ütésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 27.)
Kt. számu rendelet módosításáról szóló 13/2009. (VIlI. 28.) Kt szá-
rnú rendeletét.

Tájékoztató a zárt ütésról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. au-

gusztus 27-én megtartott zárt ülésén a polgármester szabadságának
jóváhagyásáról döntött.
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PusztaszaboIcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
szeptember 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbi ha-
tározatokat hozta:

- megtárgyalta a logopédiai és gyógytestnevelés ellátására kötendő

megállapodást, és úgy dönt, hogya jelzett közoktatási szakfeladatok
ellátása közül a gyógytestnevelést kívánja ellátatnia az Adonyi Több-

célú Kistérségi Társulás útján a Velence-tó Környéki Egységes Pe-
dagógiai Szakszolgálattal. Ennek megfelelően kéri a megállapodás
Pusztaszabolcsra vonatkozó részének módosítását. Felhatalmazza a
polgármestert a Kistérség által módosftott megállapodás aláírására.

- felhatalmazza a polgármestert a korábbi logopédiai feladateilá-
tásra vonatkozó megállapodást 2009. október 1. napjával történő meg-

szüntetésére.
- felkéri a jegyzőt a döntésről az érintetteket értesítse és a szüksé-

ges intézkedések megtételéről gondoskodj on.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
szeptember 24-én megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat
hozta:

- mcgállapítja, hogy Milvius Attila lemondása miatt Településfej-
lesztési Bizoltsági tagsága megszűnt. A Képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogya Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 6/2007. (Ill. 30.) Kt. számú rendeletének függelékében
a változást vezesse át.

- a Településfejlesztési Bizottság nem képviselő tagjává az alábbi

személyt megválasztja. Horváth Zoltán. A Képviselő-testület felkéri
a jegyzőt, hogya Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló 6/2007. (Ill. 30.) Kt. szám ú rendeletének függelékében
a vá Itozást vezesse át.

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) be-
kezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József
Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztasza-

boJcs, Mátyás király u. 14) 2008/2009. tanév értékeléséről szóló be-
számolóját megtárgyalta és elfogadja.

- a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (2) be-

kezdés g) pontja alapján az önkormányzat fenntartásában lévő József
Attila Közös lgazgaiású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztasza-

bolcs, Mátyás király u. 14) 2009/2010. tanév/nevelési év indításáról
szóló beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

- úgy dönt, hogya 334/2006. (XII. 21.) Kt. számú határozatát visz-
szavonja.

- úgy dönt, hogy az önkormányzati Fenntartású József Attila Kö-
zös lgazgatású Általános Iskola és Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Má-
tyás király u. 14.) általános iskolai intézményegységben a 2009/2010-

O-es évfolyarnon indítható osztályok számát 23-ban határozza meg.

Felkéri a polgármestert, hogya novemberi testületi ülésre készítsen
előterjesztést a jövő tanév, és az azt követő tanévek osztálylétszámai-
nak meghatározására.

- tudomásul veszi, hogy az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
Pusztaszabolcsi Telephelyének családgondozói létszáma egy fővel
csökken. Tudomásul veszi azt is, hogy az egy fás létszámcsökkenés
mellctt az cgyik dolgozó a prémiumévek programban fog részt venni,
az engedélyezett létszámkeretet 18 hónapig nem emeli.

- a Fejér Megyei Közgyűlés által megküldött, a középiskolai kollé-
gium visszaadására vonatkozó megállapodás-tervezetet elfogadja úgy,

hogya 2009. szeptember 22-én kelt, .Feljegyzés azokról az eszközök-

ről, melyeket Pusztaszabolcs Város Önkormányzata át kíván venni a Fe-

jér Mcgyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Kollégiumától, annak meg-
szüntetése miatt" című irat a megállapodás mellékletét képezi. A Képvi-

selő-testülete felhatalmazza a polgármeste rt a megállapodás aláírására.
- a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközséget a 2009. évi

orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez az önkormányzat "Tár-
sadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról" szóló 13/2005.

(VII. 5.) Kt. számú rendelete 3.§ (1) bekezdése értelmében 300000
Ft-tal támogatja. A támogatás összege az önkormányzat költségvetés-
ében rendelkezésre áll. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerző-
dés aláírására.

- az önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támo-

gatásáról szóló 13/2oo5.(VI1.5.) Kt szám ú rendelet 3.§.(6) bek. alap-

ján elfogadja a Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolását a 2009. évi
Szabolcs Kupa megrendezéséhez kapott 200000 Ft önkormányzati tá-
mogatás felhasználásáról.

- elfogadja a 2009. évi Életmód és Szenvedélyek Napja rendez-
vényról készült szakmai és pénzügyi beszámolót. A Képviselő-tes-

tület köszönetét fejezi ki a programok szervezésében résztvevők nek a
közrernűködésért és a segítségért.

- a Budapest Priv-Invest Gazdasági Tanácsadó Kft (1055 Budapest,
Szent István körút 3/1 Ill/24) megbízasi szerződés tervezetét megis-

merte. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 350000000 Ft-nak meg-

felelő EUR fejlesztési célú kötvény zárt körben történő kibocsátásával
kapcsolatos tanácsadási tevékenység ellátására 975000 Ft + áfa össze-
gért - a szerződés tervezet II. 5. pont szerinti fizetési ütemezéssei -
megbízasi szerzödést köt a Budapest Ptiv-Invest Gazdasági Tanács-
adó Kft-vel. A megbízási díj összegét a Polgármesteri Hivatal útépí-
tés előirányzata terhére biztosítja. Felkéri a Polgármestert a költségve-
tési rendelet módosításának beterjesztésére és a megbízási szerződés

aláírására. (Név szerinti szavazás: Ádám László igen, Czompó István
igen, Czöndör Mihály igen, Csányi Kálmán igen, Csom bók Pál igen,

Filotás József igen, Jakus János igen, Kátai György igen, Kovács Dé-
nes igen, Paál Huba igen, Szajkó János nem, Szőke Erzsébet igen,

Tüke László igen)
- megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédet a "Vörösmarty és Hársfa ut-

cák építése" közbeszerzési eljárás lefolytatasara 85000 Ft + ára össze-
gért. A szolgáltatási díj fedezete az általános tartalék. Felkéri a Pol-
gármestert a költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére és a
közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés aláírására.

- Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt

határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2007. évi hatá-

rozatok végrehajtása folyamatban van: 375/2007. (X. 25.).
A Képviselő-testület a 375/2007. (X. 25.) Kt számú határozat peda-

gógiai program benyújtására vonatkozó határidejét 2010. május 10-re
módosítja.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2008. évi ha-
tározatok végrehajtása folyamatban van: 153/2008. (IY.24.), 160/2008.
(lY.24.), 275/2008. (VII1.28.), 318/2008. (lX.25.), 351/2008. (X.30.),
355/2008. (X.30.), 362/2008. (X.30.), 421/2008. (Xl.27.) , 442/2008.
(XI1.22.)

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. 1. Félévi
határozatok végrehajtása folyamatban van: 67/2009. (11.26.),69/2009.
(11.26.), 89/2009. (111.26.), 90/2009. (Ill. 26.), 99/2009. (111.26), 113/
2009. (lY.29.), 118/2009. (Y.20.), 119/2009. (Y.20.), 135/2009. (Y.28.),
163/2009. (VI.25.), 178/2009. (VI.25.), 179/2009. (VI.25.), 183/2009.
(VI25.), 188/2009. (VI.25.), 190/2009. (VI.25.), 192/2009. (VI.25.)

- az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (Budapest, Mozsár u. 8.)

ajánlatát megismerte, és úgy döntött, hogy nem kívánja növeini bér-
lakás állományát a nehéz helyzetbe került lakáshitelesek lakásának
meg vásárlásá val.

- úgy dönt, hogy a Jehova Tanúi 13. szárnú Egyházkörzet (8000

Székesfehérvár, Gellért újsor 30-32.) pusztaszabolcsi gyülekezete
számára 4000 Ft + áfa/hó bérleti díjért bérbe adja 2009. szeptember 1-

jétől 2010. augusztus 31-ig a MÁ V iskola (2490 Pusztaszabolcs, Ve-
lencei út 1.) egy 62 m ' alapterületű termét heti két alkalommal (pén-
tek és vasárnap) egyházi oktatási célokra. A Képviselő-testület jóvá-
hagyja a mellékletben található szerződést, valamint felhatalmazza a

Polgármestert annak aláírására.



SZABOLCS HíRADÓ 5

ÖNKORMÁNYZATI ÖNKORMÁNYZATIHÍREK

Ötven pályázat, több mint ötvenmillió forint
Mára már szinte frázissá vált, hogy

minden fejlesztés, beruházás anyagi
lehetőségét a pályázatokban látjuk.
Az egyetlen lehetőség, amiben bízni
lehet, ugyanakkor óriási munkát je-
lent megtalálása, megírása, megva-
lósítása, a megvalósított dolog fenn-
tarthatóságának biztosítása. Czompó
István polgármester Csom bók Pál al-
polgármestert bízta meg a település
önkormányzatát érintő pályázatok
előkészítésével.

- Örültél, hogy ezt a nem kis feladatot
kaptad?

- Gondolkozási időt kértem, ugyan-
is egy ilyen feladat teljes embert kíván,
valamint a település jövője függ ettől a
munkától. Három műszakban dolgozom,
a megyénél vezetem a pályázatkészítő
team-et, más feladataim, kötelezettsége-
im is vannak ezen felül. Végül elvállaltam
a feladatot. Elkötelezett je vagyok a pályá-
zatok írásának ezzel a szisztémával, amely
jelenleg is van az önkormányzatnál: kül-
sö pályázatíró vállalkozóval. nem önkor-
mányzati alkalmazottakkal.

- Miért nem az önkormányzati alkalma-
zottakkai?

- A közigazgatás jelenlegi rendszere
nem alkalmas erre, mivel az ügyek átfu-
tása több napot, heteket vesz igénybe. Itt
pedig pillanatok alatt meghozott dönté-
sek, rugalmas munka szükséges. Legtöbb-
ször egy hónap áll rendelkezésre a megje-
lenéstől a döntésen át, az előkészítésre és
beadásra.

- Mióta készülnek vállalkozásban a pá-
lyázatok és milyenek az eredmények?

- 2007 nyara óta készülnek ezen szisz-
téma alapján a pályázatok az önkormány-

zatoknak és a civilszervezeteknek. Az ön-
kormányzat évente a civilszervezeteknek
egy pályázatírást engedélyez vállalkozó
általi elkészítésben, amit Magyar Katalin
készít el. 2007 óta acivileknek harmincöt
pályázat készült el, amely kettőmillió fo-
rintot hozott a szervezeteknek. Az önkor-
mányzatnak és intézményeinek tizenöt
pályázat készült. Amit már megnyertünk,
az ötven millió forint. Egyetlenegyet sem
utasítottak vissza formai okok miatt. Elbí-
rálás alatt van a művelődési ház felújítását
jelentő százmillió forintos pályázat, befo-
gadták az integrált közösségi színtér őt-
venmilliós pályázatát a kastély egy részé-
nek felújítására. A Leader-pályázatokban
műfüves futballpálya (tizennégymillió ér-
tékű), térfigyelő kamerarendszer kialakítá-
sa (2,7 millió forint értékű). kulturális ren-
dezvényekre, Pusztaszabolcs Kultúra 2010
rendezvénysorozatra (2,5 millió értékű) és
a templomi rózsaablakok cseréjére az egy-
házközség (ötmillió forint értékű) pályáza-
tot adtunk be. Tervek vannak a kompeten-
cia fejlesztés pályázatához kapcsolódva
egy laptop programra, amely öt-hat osz-

- Debreceni Lászlóné Pusztaszabolcs, Mátyás kir. u. 1/2. sz. alatti
lakos kérelmét elutasítja, és nem adja hozzájárulását a pusztaszabolcsi
1613. hr. számú, az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési tila-
Iommal terhelt ingatlan - Debreceni László Pusztaszabolcs, Mátyás kir.
u. 1/2. sz. alatti lakos tulajdonában lévő - fele részének értékesítéséhez.

- úgy dönt, hogy csatlakozik a 8ursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához, mely célra
2010. évben 400000 Ft-os előirányzatot tervez be. A Képviselő-tes-
tület felkéri a polgármestert az "A" és ,,8" típusú pályázat kiírására
2009. október I-jéig. A Képviselő-testület a pályázati kiírást az elő-
terjesztés szerint jóváhagyja.

- úgy dönt, hogya KDOP-2009-3.I.I.C .Kistelepüléseken telepü-
léskép javítása" megnevezésű projekt partnerségben valósuljon meg,
ehhez konzorciumi szerződést köt a Csiki Family 2007 Kft.-vel (2490
Pusztaszabolcs, Rövid u. 2.). Felkéri a polgármestert a konzorciumi
együttműködési megállapodás aláírására.

tálynak és pedagógusoknak laptopot biz-
tosít a tanulási folyamathoz. Szintén folya-
matban van egy KEOP-program: helyi hő-
és fűtési igény kielégítése megújuló ener-
giaforrásokkal, hőszigetelés és kazán fel-
újítás önkormányzati intézményekben. A
tanulmányterv elkészült. Téma még a köz-
oktatás infrastruktúrális fejlesztése is.

- Milyen finanszírozási lehetőségeket
látsz?

- A finaszírozáson is dolgoztunk. Saj-
nos két éve nem bocsátottunk ki kötvé-
nyeket. amikor az felmerüit. Most jutot-
tunk el odáig, hogy egy pénzügyi befek-
tető felmérte a helyzetet, felhívást inté-
zett a bankokhoz és a 350 millió forint ér-
tékű kötvénykibocsátás három bankot ér-
dekei igazán.

- Ebben a gazdasági helyzetben "nem
úszunk" el?

- Kötvénykibocsátás esetén ebből le-
hetne finanszírozni a megtérülő beruházá-
sokat pl. az energia költségek megtakarí-
tásával kapcsolatos pályázat esetén. Hang-
súlyozom: nem rnűködésre, hanem meg-
térülő beruházásra szabad ezt felhasznál-
ni! Ebben vannak a finanszírozás lehetősé-
gei, vagy a hitelfelvételben, amit azután a
pályázati pénzből visszafizetünk.

- A kötvénykibocsátás vagyo hitel az elő-
nyösebb?

- A kötvény, mert az amíg nem kerül
felhasználásra, addig kamatozik is.

- A testület egységes ezekben a kérdések-
ben?

- Sajnos nem. Vannak képviselők, akik
hasonlóan látják, szerencsére ők vannak
többségben. Vannak viszont, akik nem
ebben látják a jövőt. Több évre meghatá-
rozza életünket az, hogy mit döntünk ma!

CzMné

- úgy dönt, hogy a II. világháborúban elesettekről megemlékező
táblát Horváth Krisztián pusztaszabolcsi vállalkozóval készítteti el,
árajánlata alapján bruttó 278000 Ft-ért, a költségvetés útépítési elő-
irányzat terhére. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogya
költségvetés módosítását terjessze elő.

- Paál Hubát javasolja delegál ni a Fejér Megyei Szent György Kór-
ház Felügyelő Tanácsába. Felkéri a polgármestert, hogy a választás
lebonyolításához a döntésról és Paál Huba adatairól tájékoztassa Fejér
Megye Közgyűlésének elnökét.

Tájékoztató a zárt ülésról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.

szeptember 24-én megtartott zárt ülésén a polgármester szabadságá-
nak jóváhagyásáról döntött.

Czompo István
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍR E K ÖNKORMÁNYZATI

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
október 29-én megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat
hozta:

- az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

- a ORV Zrt. ivóíz-, és szennyvíz szolgáitatásra vonatkozó üzemel-
tetési ajánlatát elfogadja. A ORV Zrt-től egy darab 10000 Ft névérté-
kű részvényt vásárol, biztosítva ezáltal a 1995. évi LVII. törvény 9. §
(2) bekezdés e) pontja szerinti tulajdonosi szerkezetet, melynek alap-
ján a vízi közművek működtetése koncessziós kötelezettség nélkül is
biztosítható. A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
üzemeltetési szerződés-tervezet összeállítása érdekében vegye fel a
kapcsolatot a ORV Zrt. képviselőjével.

- az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató ZRt. és a Dunántúli Re-
gionális Vízmű ZRt. - a települést érintő tevékenységéről szóló - tájé-
koztatóját megismerte, és elfogadja.

- testülete elutasítja azt a javaslatot, hogyaköztemető üzernelteté-
séről szóló többszörösen módosított 1211992.(VI.1.)Kt számú rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésének első rnon-

Rövid hírek a novemberi
testületi ülésről

Pergelné Szabó Papp Mónika védő-
nő közalkalmazotti jogviszonya 2009.
november 16-ával meg szűnt, ezért a
Pusztaszabolcs 2. számú körzet védő-
női álláshelyét meg fogják hirdetni.
Támogatja az önkormányzat Csordás
Viktor a Pusztaszabolcsi Szabadidő
Sport Egyesület alelnökének kérel-
mét, miszerint az Anya- és Csecsemő-
védelmi Tanácsadónál lévő földterü-
leten BMX pálya legyen kialakítva. A
terület kaszálásáról, tisztántartásáról,
gyommentesítéséről a civilszervezet
gondoskodik.
A testület döntése szerint 201 O-ben
nem vonnak össze osztályokat a helyi
általános iskolában.

datának második tagmondatában meghatározott építmények minimá-
lis magassága két méter legyen.

- úgy dönt, hogyaköztemető üzemeltetéséről szóló többszörösen
módosított 12/l992.(VI. 1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet I § (2) bekezdésének első mondatának második tag-
mondatát az alábbiak szerint módosítja: " ezen építmények talajszint-
től mért magassága 1,5 méter és 2 méter között legyen."

- úgy dönt, hogyaköztemető üzemeltetéséről szóló többszörösen
módosított 12/1992.(VI. 1.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló
rendelet-tervezet szövegét úgy módosítja, hogya 2. § az alábbi lesz és
a rendelet-tervezet 2. §-a 3. §-ra változik. ,,2. § R. 2. számú melléklet
sírhely árai az első három francia bekezdésben az alábbiakra változnak:
egyes sírhely (25 éves időtartamra) 6000 Ft, kettős sírhely (25 éves idő-
tartamra) 8000 Ft, urnasírhely (10 éves időtartamra) 4000 Ft"

- a köztemető üzemeltetéséről szóló, többször módosított 12/199-
2. (V.I.) Kt. szám ú rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezet
szövegét a 268/2009. (X. 29.) Kt. számú és a 269/2209. (X. 29.) Kt.
számú határozatok módosításával elfogadja.

- úgy dönt, hogy "A "Képzési és szaktanácsadói szolgáltatások be-

Rendezvények
December 5-én 14 órai kezdettel a

Zsiráf Alapítvány szervezésében
bábelőadás lesz a város kisgyer-
mekeinek a Petőfi teremben.

December 7-én 16 órakor a Napra-
forgó Klub tartja évzáró rendez-
vényét a fenti helyszínen.

December lO-én 18 órakor a Tiha-
nyi Vándorszínpad .Szép a világ"
cimű operett estje lesz Bognár Ri-
ta, Tihanyi Tóth Csaba, Fodor Anna
Barbara, ifj.Turpinszki Béla és Bog-
nár Balázs közreműködésével.

December 22-én 16.30-kor a város-
háza előtt lesz rendhagyó módon,
de hagyomány teremtő célzattal a
városi karácsonya Hahota Gye-
rekszínház közreműködésével.

Kiss Korné/ia

Elfogadta a képviselőtestület a 2009.
évi háromnegyed éves gazdálkodás-
ról szóló tájékoztatót.
Előterjesztést tárgyaltak a képviselők
a 2010. évi költségvetési koncepció-
járól. A költségvetési egyensúly vár-
ható alakulása fejezetben az alábbi-
ak olvashatók Czompó István polgár-
mestertől: "Az egyenlőre csak óvato-
san tervezett önkormányzati bevételek
és kiadások összevetése után látható,
hogy közel 87 millió forint tervezett fej-
lesztések figyelembevételével 58 millió
forint a hiány. A bevételek közül az ál-
lami támogatások összege a költségve-
tési törvény elfogadása után még vál-
tozhat."

Jövő évi, családi költségvetésünket meghatározó hírek
AVertikál Zrt. 20l0-es díjai
2010. évi Nettó ürítési díj Bruttó éves ürítési díj
közszolgáltatási díj (Ft/db) (Ft/ingatlan)
Kedvezményes díj 210 13650
110- 120 liter 280 18200
240 liter 555 36075
1100 liter 2750

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretében évi hat al-
kalommal kerül gyűjtésre papír és PET palack, évi három alkalom-
mal zöld hulladék, és évi két alkalommal elektronikai hulladék. A
PET palackok gyűjtéséhez szükséges zsákot az önkormányzat ju-
tatja el a lakosság hoz.

Víz és szennyvíz díjak megállapítása 20l0-re

2009. évi díj 2010. évi díj Emelés (0/0)

IVíz 212 Ft+áfa 225 Ft+áfa 6,1
ISzennyvíz 435 Ft+áfa 455 Ft + áfa 4,6

A fogyasztásra köbméterenként fizetett szolgáltatási díj két
részből áll az üzemeltetési díjból és az eszközhasználati díjból, ez
a "belső" megoszlás a tavalyihoz viszonyítva változott, a szolgál-
tatási díjon belül növekedett az eszközhasználati díj mértéke.

"A ORV Zrt. az eszközhasználati díjak jelentős emelésével a
szennyvíztisztító telep rekonstrukciós munkálatait kívánja tárno-
qatni" olvashatjuk a "Víz- és szennyvízdíj megállapítása" cimű elő-
terjesztésben.



SZABOLCS HíRADÓ 7

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ÖNKORMÁNYZATI
szerzése TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0091" című beérkezett közbeszer-
zési pályázatok véleményezése" című napirendi pontot leveszi a mai
ülés napi rendjéről. Felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljá-
rással kapcsolatban felmerült anomáliákat tisztázza.

- megismerte a sajátos nevelési igényű gyermekek kötelező meg-
szervezésére irányuló előterjesztést. Az önkormányzat elutasítja azt a
javaslatot, hogya fenntartásában lévő József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát módosítsa.

- a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola 2009. évi elő-
irányzatát az alábbiak szerint módosítja: Az intézményi működési be-
vétel előirányzatát megemeli 1656 ezer forinttal, a működési célú tá-
mogatás értékű bevétel előirányzatát megemeli 84 ezer forinttal a sze-
mélyi juttatás előirányzatának 64 ezer forintos, a munkáltatókat ter-
helő járulék előirányzatának 20 ezer forintos, a dologi kiadások elő-
irányzatának 1570 ezer forintos, és a felújítás (Manóvár Óvoda két
fürdőszoba felújítás) előirányzatának 86 ezer forintos növelése mel-
lett. Amennyiben az ÁFA-ból visszatérülő összeg az intézmény szám-
lájára kerül, akkor az arra vonatkozó előirányzat módosítási kérelmet
nyújtsa be. Felkéri a Polgármestert a 2009. évi költségvetési rendelet
módosításának beterjesztésére.

- az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról
szóló, 19/2008. (XI.28.) Kt. számú rendeletének módosításáról szóló
rendelet tervezet szövegét elfogadja.

- elutasítja azt a javaslatot, hogy a helyi adókról szóló többször
módosított 1911995.(XII.28.), valamint a környezet védelméről szó-
ló többször módosított 13/1994.(XII.01.) Kt. szám ú rendeleteit rnó-
dosítsa.

- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (Ill. 30.) Kt. szám ú rendelet módosításáról szóló rendelet-ter-
vezet szövegét elfogadja.

- az önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés
szerint módosítja.

- úgy dönt, hogy elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Megállapodásának X. szám ú módosítását. A Képviselő-tes-
tület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Társulási Megálla-
podás X. módosításának aláfrására, továbbá felkéri a Jegyzőt, hogya
Képviselő-testület döntéséről akistérségi munkaszervezetet a határo-
zat megküldéséveI értesítse.

- a .Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú belterületi
utak építése" közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos aján-
lati felhívást és az ajánlatkérési dokumentációt az előterjesztés szerint
elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy az aján lati felhívást a Közbe-
szerzési Értesítőben jelentesse meg.

- elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. 1. félévi
tevékenységéről szóló tájékoztatót. Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogya
Képviselő-testület döntéséről akistérségi munkaszervezetet a határo-
zat megküldésévei értesítse.

- a Vörösmarty Mihály utca - Hársfa utca útépítési munka műsza-
ki ellenőri feladatainak elvégzésére adott árajánlatok közül a legked-
vezőbbet, az Édes Szilárd Mérnöki Irodája által benyújtottat fogadja
el. A Képviselő-testület hozzájárul a Vörösmarty Mihály utca - Hárs-
fa utca útépítési munka műszaki ellenőri feladatai nak az Édes Szilárd
Mérnöki lrodájával (8000 Székesfehérvár, Horvát 1. u. 20.) 687500 Ft
bruttó vállalási összegért történő elvégeztetéséhez. A Képviselő-tes-
tület felkéri a polgármestert, hogy a műszaki ellenőri feladatok vég-
zésének vállalási összegét a 2010. évi költségvetés tervezésénél vegye
figyelembe.

- engedélyezi, hogy 2010. február l-től 2010. április 5-ig a kőzterü-
let-felügyelői álláshelyen két dolgozói létszám legyen. A Képviselő-
testület felkéri a Jegyzőt, hogy a felmerülő többletbér a 2010. évi költ-
ségvetésbe kerüljön betervezésre.

- 2010. évre az önkormányzat mezőgazdasági földterületeinek bér-
leti díját 3,50 Ft/rn? összegen állapítja meg.

- elutasítja azt a javaslatot, hogya "Turisztikai desztináció me-
nedzsment szervezet létrehozása a Dunaújvárosi és Adonyi kistérség-
ben" európai uniós projektben részt vegyen.

- úgy dönt, hogy a gyógytestnevelési közoktatási szakszolgálati
feladatok ellátásáról az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás útján a
Velencei-tó Környéki Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal kötendő
megállapodás aláírásával kíván gondoskodni, melyet az előterjesztés
melléklete szerint elfogad. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pol-
gármestert és a Jegyzőt az előterjesztés szerinti megállapodás aláírá-
sára, továbbá felkéri a Jegyzőt, hogya Képviselő-testület döntéséről a
kistérségi munkaszervezetet a határozat megküldésévei értesítse.

- az önkormányzati tulajdonban lévő 1621/13. hr, számú, 1441 m?
területű, beépítetlen ingatlan vevőkijelölésére vonatkozó, 69/2009.
(1l.26.) Kt. számú határozatot - tekintettel arra, hogy Farkas Sándor,
Pusztaszabolcs, Ady E. u. 85/1. sz. alatti lakos az ingatlant nem vásá-
roJta meg - visszavonja.

- .Közösségi célú fejlesztés" jogcímen pályázatot nyújt be a Me-
zőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesülethez, az önkormányzati tulajdon-
ban lévő 1163. hrsz-ú ingatlanon, műfüves futbalpálya (22x42 m) épí-
tésére vonatkozóan, 10610000 Ft nettó beruházási költség támogatá-
sára. A Képviselő-testület a beruházás 2652500 Ft áfáját a 2010. évi
költségvetésbe betervezi.

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támo-
gatja a Pusztaszabolcsi Polgárőrség - a Mezőföld Híd Térségfejlesztő
Egyesülethez, közösségi célú fejlesztés jogcímen benyújtott pályázat
keretében történő - térfigyelő rendszer kiépítését is magában fogla-
ló, eszközbeszerzését. A Képviselő-testület, nyertes pályázat esetén,
6 db térfigyelő kamera elhelyezéséhez 637800 Ft támogatást nyújt a
civil szervezet részére. A Képviselő-testület vállalja továbbá a Polgár-
őrség öt évig történő támogatását, a pályázattal megvalósított térfi-
gyelő rendszer, fenntartás, üzemeltetés költségei mértékéig A Képvi-
selő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgárőrség támogatását a
2010. évi költségvetésbe tervezze be.

- pályázatot nyújt be, "Rendezvény" jogcímen, a Mezőföld Híd
Térségfejlesztő Egyesülethez, kulturális rendezvények rnegvalósításá-
hoz, 2.066.000,-Ft támogatás elnyerésére. A Képviselő-testület a ren-
dezvények ÁFA költségét, azaz 324.000,-Ft-ot, önrészként betervez a
2010. évi költségvetésbe.

- a könyvtári szolgáltatás fejlesztése érdekében, konzorciumi meg-
állapodást köt Adony Város Önkormányzat Képviselő-testületével, és
konzorciumi tagként részt vesz a TIOP 1.2.3/09/1 Könyvtári szolgal-
tatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése .Tudásdepó-Expressz''
pályázaton. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat megtegye.

PusztaszaboIcs Város Önkormányzat 2009. október 29-én meg-
tartott nyílt ülésén az alábbi rendeleteket alkotta:

- a köztemető üzemeltetéséről szóló 12/1992. (Y. 1.) Kt. szám ú ren-
delet módosításáról szóló 14/2009. (X. 30.) Kt. szám ú rendeletét,

- az önkormányzati lakások és helységek bérbeadásáról szóló 19/
2008. (XI. 28.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 15/2009. (X.
30.) Kt számú rendeletét,

- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
6/2007. (Ill. 30.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 16/2009. (X.
30.) Kt. szám ú rendeletét.

Tájékoztató a zárt ülésról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. ok-

tóber 29-én megtartott zárt ülésén a polgármester szabadságának jó-
váhagyásáról döntött.

Czompó István
polgármester



8 SZABOLCS HíRADÓ

ÜNNEPI 2 3 .MEGEMLÉKEZÉS
ISZTELT Hölgyeim és Uraim' Kö-
szöntörn a Polgármester Urat, Kép-
viselőtársaimat, Vendégeinket!
Megkülönböztetett tisztelettel kö-
szöntörn városunk ötvenhatos for-

radalmárait!
Amikor Czompó István Polgármester Úr

Felkért az ünnepi szónoklatra, különös érzés
Fogott el. Egy meghurcolt ötvenhatos Fia, aki
kilencévesen az édesapját látogatta az inter-
náló táborban, Felszólalhat a megemlékezé-
sen. Köszönörn a lehetőséget'

Idézzük Fel most együtt a XX. századi ma-
gyar történelem egyik legmeghatározóbb ese-
ményét'

1956-ban Magyarország népe megelégelte
a sztálinista diktatúrát és a szovjet megszál-
lást, Az 1948-1953 közötti sztálinista terror,
az Á VO és az önállósított ÁVH kcgyetlenke-
désci , a konccpciós perek, a deportálások, a
kivégzésck sora Forradalomhoz vezetett. Né-
pünknek elege lett a rendőrállamból és a negy-
venezer besúgóból.

1949 és 1953 között hatszázötvenezer
ember ellen Folyt büntető eljárás, közülük
háromszázkilencvenezret el is ítéltek, a pad-
lássöprések idején négyszázezer parasztot hur-
coltak meg "közellátási bűntett" címen. A mél-
tat lan évek, a Rákosi korszak, megalapozta a
nemzeti egységet. E nyole évről nagyon keve-
set hallottunk, hiszen a szabadult elítélteknek
büntetés terhe mellett tiltották meg, hogy bár-
mit is mondjanak arról, ami velük történt.

Hallgattak, és érthető módon hallgatott a
másik oldal is - volt rnit takargatniuk. Ötven-
hatban aztán nem lehetett tovább hallgatni -
honFitársaink, apáink, nagyapáink nem tud-
ták tovább cipelni a nehéz terhet, amit elnyo-
móik kényszerítettek rájuk.

Nem érthetjük meg sem 1956-ot, sem a há-
ború utáni éveket, ha Fehér foltokat hagyunk a
történelemben. Múltunkat ismerni kell! Csak
így tudunk erőt meríteni a jövőhöz. csak így
tudunk emelt fővel haladni a számunkra ki-
jelölt úton. Legyünk büszkék ötvenhatra! A
magyar nép bátorságára. összefogására a vi-
lág is felfigyelt, máig tisztelettel említik a di-
cső napokat.

Mi is történt ötvenhárom évvel ezelőtt?
1956. október 23-án budapesti egyetemis-

ták, akiket még nem sikerült megfélemlíteni
és elég bátrak voltak hallatni a hangjukat, az
utcára vonultak. A kommunista pártvezetés
sortüzzel Fogadta a fegyvertelen fiatalokat.
A békés diáktüntetés még aznap éjjel fegyve-
res felkeléssé vált: az események a kormány
bukásához, a szovjet csapatok visszavonulá-
sához vezettek. Új kormány alakult, ami már
november első napjaiban megkezdte a tárgya-
lásokat a Szovjetunióval csapataik kivonásá-
ról, a Varsói Szerződésből való kilépésről és
országunk semlegességéről. A szovjet poli-
tikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság
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id. Szajkó János átveszi az ötvenhatos emJékérmet

után váratlanul meggondolta magát. Kellett
ehhez a nyugati hatalmak biztosítéka is: ga-
rantálták, hogy nem nyújtanak a magyar kor-
rnánynak segítséget. November 4-én a szovjet
csapatok hadüzenet nélküli háborút indítot-
tak Magyarország ellen.

Az aránytalan túlerővel szemben egyedül
maradt ország több napon át Folytatott sza-
badságharc a így végül elbukott.

Az 1993-ban nyilvánossá tett statisztikai
adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet
állampolgár esett el. 19226 magyar és 1540
szovjet sebesült meg. A forradalom következ-
ményeként kb. kétszázötvenezer magyar me-
nekült nyugatra.

1957 januárjától 21668 forradalmárt börtö-
nöztek be, tizenhat-tizennyolcezer főt inter-
náltak és kb. négyszáz embert, köztük Nagy
Imrét és társait, kivégezték. A brutális meg-
torlást, a magyar nép elnyomását az ENSZ és
a világ közvéleménye egyaránt elítélte.

Ünnepi megemlékezésünk nem lenne tel-
jes, ha a városunkban történt ötvenhatos ese-
ményeket elhallgatnánk.

A forradalmi hangulat Pusztaszabolcsot is
elérte. Leváltották az akkori tanácsi vezetést
- volt rá ok bőségesen. Beszolgáltatással sa-
nyargatott, könyörtelen vezetéssei sújtott tele-
pülés voltunk. A beszolgáltatási versenyben
"jutalmul" kapott .Jcultúrhtizat" ma is meg-
nézheti bárki Felsőcikolán - romokban, tor-
zóként hirdeti múltunk dicsőségét.

Az akkori vezetést jól jellemzi, hogya ta-
nácselnök írástudatlan volt, kézjegyét egy bé-
lyegző segítségével tudta csak elhelyezni a
dokumentumokon.

A forradalmi bizottságot a nép közfelki-
áltással választotta meg. A rend fenntartása
érdekében Perlaki Béla, mint bizottsági tit-
kár felállította a Nemzetőrséget. A szolgálati
Fegyvereket a Honvédségtől hivatalosan vette

át, azokat megbízási levéllel a Nemzetőrség-
nek átadta. Úgy, mint más településeken, itt
is megtörtént a szovjet jelképek, a csillagok
és az emlékmű eltávolítása.

Az iskolában az új Kossuth-címert ábrázo-
ló címkéket osztottak, ezeket ragasztották a
régiekre. A vonatokon Pécs felől utazó For-
radalmárok hívták a pusztaszabolcsinkat is,
hogy tartsanak velük Budapestre harcolni -
rni, akkori gyerekek, akik kíváncsiskodva fi-
gyeltük, mi történik, senkit sem láttunk fel-
szállni az itthoniak közül.

Később élelmiszergyűjtő autók érkeztek
- mindenki adott, amit csak tudott, krumplit,
tojást, szalonnát, lisztet, élő állatot, de taka-
rókat, ruhákat is küldtek a harcoló forradal-
mároknak. Az Állami Gazdaságban külön
szervezték az élelmiszer-szállítást, az akció
vezetője a mindenki által csak parkettásként
ismert Horváth Tibor volt.

A Nemzetőrök szolgálatban voltak, vált-
va vigyázták a rendet. Köztük volt Szajkó Já-
nos is, az édesapám. Mindenki avezetékes
rádiót hallgatta és figyelte országunk esemé-
nyeit. ovember első hetében a tanácsházról
rnűködtetett hangszórókon keresztül szólt a
lakossághoz Perlaki Horváth Béla: húsz-har-
minc percenként Figyelmeztetett arra, hogy
várhatóan szovjet csapatok vonulnak olta Falun
Adonyból Velencére, senki ne tegyen semmit,
hogy ne legyen romhalmaz községünkből,

Ennek ellenére volt olyan házaspár, aki
üres üvegeket gyűjtött Molotov koktélhoz.
Végül nem erre jöttek a szovjetek.

Szintén a vezetékes rádióból hallottuk Ká-
dár János Felhívását, hogy vegye fel minden-
ki a munkát, a forradalomban résztvevőknek
megbocsátanak, a külföldre menekültek pe-
dig térjenek haza, nem lesz bántódásuk. Ez
természetesen hazugság volt.

1957 márciusában elkezdődött a forradalmá-
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rok begyűjtése. Édesapámat március \3-án, a
születésnapján vitték el a rendőrök. Adony-
ban a rendőrőrsön veréssel fogadták, és na-
pokig fogva tartották őket. A következő állo-
más Kistarcsa voll, ahol még brutálisabban
verték a begyüjröueket. EZI követően tovább
vitték őket Tökölre, az internáló táborba. Itt
látogattam meg édesapámat. Vele együtt volt
Perlaki Horváth Béla, illetve Szarvas Ferenc
is, habár ő nem a pusztaszabolcsi esemé-
nyekkel kapcsolatban került oda.

A bírósági tárgyalás Székesfehérváron
zajlott, együtt a szobordöntésben résztve-
vők ügyével - az üveggyüjtők érdekes mó-
don nem voltak a vádlottak padján.

Az ítélet elmarasztalta a forradalomban
résztvevőket a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés bűn-
telle miatt. Édesapám novemberben szaba-
dult, de még egy évig minden vasárnap je-
lentkeznie kellett Adonyban a rendőrségen.

A pusztaszabolcsi meghurcoltak kö-
zül Horváth Tibor, Perlaki Horváth Béla
és Szajkó János 1991-ben megkapta a Ma-
gyar Köziársaság 1956-os emlékérmét. Az
oklevélen a következő szöveg áll: "A Nem-
zet Sorsát és Történelmét meghatározó Di-
csőséges Forradal munk alatt példamutató-
an helytállt. fogadja ezért a Magyar Nemzet
köszönetét. 1991. október 23. Göncz Árpád,
a Magyar Köztársaság elnöke."

Legyünk büszkék rájuk, rnert ők helytáll-
lak a Pusztaszabolcsiakért is, viselték a meg-
aláztatásokat. Az ötvenhatos zászlót kivették
kezükből, nekünk kötelességünk azt felemel-
ni és büszkén vinni, Jövőnk érdekében. Tisz-
teletükre, az élők és a holtak emlékére lenge-
tern meg most a forradalmi zászlót.

Éljen Magyarország!
Szajkó Iános

képviselő

EMLÉKKÖNYVBE

Gondolatok az emberről, a világról
Amikor gyermek voltam, kaptam édesanyámtói egy emlékkönyvet olyan gondo-

latokkal, amelyek kísérnek életutamon, ami egyre bővül barátaim, az általam szere-
tett emberek gondolataival, írásaival. A Szabolcs Híradónak ebben a rovatában ezt
szeretném felidézni, bízva abban, hogy talán vagyunk még többen, akik ebben a
zajos, rohanó, egymást taposó világban elgondolkozunk sorsunkon. S ha Önök is
megosztanák hasonló, emlékkönyvbe illő gondolataikat, akkor kérem, tegyék meg
itt az újság hasábján!

Férjem és fiam sokáig bíztattak, hogy olvassam el Wass Albert Kard és kasza című
könyvét, amelyről azt hittem, hogy harcos, háborús könyv, ezért nehezen álltam
neki, az első oldalak után azonban le sem tudtam tenni. Kiderült, hogy e két szó mit
jelképez: a kard, amellyel az ősök által megszerzett haza földjét megvédik, akasza
pedig a munkaeszköz, amivel az utódok megtartják a hont. Ebből a könyvből sze-
retnék az Önök emlékkönyvébe idézni. Az unoka, Miklós felidézi nagyapja tanítása-
it, ami az erdélyi embereken kívül, talán minden magyarra érvényes.

"Akié a föld, azé a jövendő ... de csak azé lehet a föld, aki együtt él vele, közel hozzá,
érti a szavát. .. magyarnak lenni ... annyit jelent, mint mindig egy lépéssei előbb len-
ni ... egy kicsit többnek lenni minden tekintetben többet dolgozni, többet szenvedni,
többet adni, többet tudni, többet érezni, többet gondolkodni, okosabbnak lenni, hajlé-
konyabbnak lenni ... Előre nézz ugyan, de ügyelj, hogy más lábára ne lépj! ... azt tedd,
ami jó, de alkudj meg azzal, ami szükséges és hasznos, és tartsd észben, hogy néped
számára egy élő tanácsadó, egy élő segítőkéz többet ér tíz halott hősnél, ki ujját sem
tudja mozdítani többé ... s vigyázz, mert az elfogultság útja lefelé vezet, s aki lefele ha-
lad, az már semmit sem ér... H

Áldott, boldog Karácsonyt kívánok családjaik, szeretteik, barátaik körében!

Czöndör Mihályné
főszerkesztő

Köszönet a segítségért!
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Puszta-

szabolcs az idén augusztusban az Önkor-
mányzattal közösen vásárolt egy német
tűzoltó autót, melyhez 700000 forinttal
járult hozzá. Egyesületünk 2009. évi ön-
kormányzati támogatása 600000 forint
volt. A megtakarításainkból a müködést
tudtuk biztosítani, de a szükséges fej-
lesztésre nem volt lehetőség. Tagjaink
a város lakosságának segítségét kérték,
hogy a háztatásokban felesleges fém-
hulladékokat adják az egyesületnek.

Az akció nem várt sikert hozott. A tűzol-
tók huszonhárom tonna vasat gyüjtöttek.
A pénzből védőcsizmákat (26-40 ezer fo-
rint/pár), sugárcsövet (40 ezer forint) sze-
retnénk vásárolni. Szükséges lenne még
védőruhákat is venni (220 ezer Ft/db),
ezért a fémgyűjtési akciót 2010 tavaszán
szeretnénk megismételni.

Köszönjük szépen a város cégeinek,
vállalkozóinak és lakosainak a segítsé-
gét. Köszönöm az egyesület tagjainak az
ötletet és azt a sok munkát, amit a vas-
gyűjtés során végeztek.

Koczkás Józse!
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MEG E M LÉK E Z É S HALOTTAK NAP J Á N

Mélyen Tisztelt Emlékezők'
Ez a nap a lelkek emlékezete. Az ünnep-

lés és a gyász napja, amikor a néma könnyek-
től a hangos zokogás ig utat törhet magának
a múlt visszaidézése, a fájdalom. A temetői
rideg csendben mintha csak megelevenedné-
nek Ady Endre fájóan szép sorai: "Ó hány-
szor kell a sírra néznünk, / Hogy vigasztaljuk
önmagunk, / Dobjuk el a tellető álcát: / Ma
ünnep van, ma sírhatunk. "

E napon a távolba szakadt családtagok
is hazatérnek, emlékeznek. Az ünneplés, a

gyász napja ez. Bennem ilyenkor egy kérdés tevődik fel: Elég időt szen-
tellink-e életükben szeretteinknek? Gondolom, mindenki fejében meg-
fordult már - a sír előtt állva - az a gondolat, hogy mily rövid az élet.

Ezen a napon mindenki találkozik valahogy a halállal. Találkozik a
gyermek, aki legtöbbször csak azt a számára izgalmas és játékos ese-
ményt veszi észre a mai napból, hogy gyertyákat kell gyújtani a sírok-
nál. Találkozik a fiatal, aki közörnbösen és unottan van jelen, de va-
lami fojtogatói ő is érez a levegőben, hiszen illetlen ilyenkor hangos-
kodni a temetőben. Találkozik az élet delén túl lévő ember, aki ezen
a napon elveszett hozzátartozóit idézi fel. S találkozik az idős ember,
aki egyre közelebb érzi magához a halál jeges leheletét.

Halottak napja: visszapillantó tükör, vizsgája szemnek, emberség-
nek. De hogyan is alakult ki ez a szornorúan szép és felemelő hagyo-
mány, hogy eltávozott szeretteinkre emlékezzünk, sírjaikon gyertyát
gyújtsunk?!

Európa nyugati részéből indult az a szokás sok száz évvel ezelőtt,
hogy október 31-én, miután a termést betakarították és elraktározták
a hosszú, hideg télre, megkezdődött az emlékezés. A kelta papok a
hegytetőn, a szent tölgyfák alatt gyülekeztek, új tüzeket gyújtottak,
termény- és állatáldozatokat rnutattak be, tűz körüli táncuk jelezte a
Nap-szezon végét és a sötétség kezdetét. Mikor eljött a reggel, a pa-
pok szétosztották a parazsat a családok között, hogy azzal új tüzeket
gyújthassanak. Ezek tartották távol a halottakat, és űzték el a hideget.
Később ez a szokás átlényegülve bár, de átkerült a keresztény ünne-
pek közé is.

Mindenszentek napja a katolikus és ortodox keresztény egyház ün-
nepe lett. A katolikus egyház november I-jén, az ortodoxia pedig egy
héttel később tartja. Minden üdvözült közös ünnepe, akiket nem avat-
tak szentté, illetve a kalendárium név szerint nem emlékezik meg ró-
luk. Egyetemes ünneppé a IX. században vált.

A halottak napja jóval későbbi eredetű, mint a mindenszentek ün-
nepe. A holtakért való imádkozás szokása a X. században kezdődött
Franciaországban, és a XlV. században vált általánossá.

A november 2-i halottak napja a bencés szerzetesektől ered. Hama-
rosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, és a 14. század-
tól egész Európa átvette. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk el-
hunyt szeretteink emlékére. Ehhez a szokáshoz több népi hiedelem is
kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogyavilágosban a
"véletlenül kiszabadult lelkek", újra visszataláljanak a maguk sírjába,
ne kísértsenek.

Halottak napjának hetét a halottak hetének is nevezik. Ilyenkor fel
is díszítik a sírokat, virágokat, koszorúkat visznek az elhunytak tisz-
teletére. A néphit szerint azért kell megszépíteni a sírokat, hogya ha-
lottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Mivel sokáig úgy tartották,
hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért sokfelé szokás volt,
hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra.
Egyes vidékeken a temetőbe vitték ki az ételt, s a sírokra helyeztek be-
lőle, a maradékot pedig a koldusoknak adták.

Egy néphit szerint, aki virágot szakít a sírról, azt elviszi a halott.
Az égő gyertyát nem szabad más sírra tenni, mert annak a halottnak a
bűne, akinek a sírjáról elvették, átszáll a másik lelkére. Többfelé úgy

Tükc László

tartották, hogy Mindenszentek és Halottak napja közti éjszakán a ha-
lottak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak
szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az el-
hunytak eligazodjanak a házban.

Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt szabad mosni,
meszelni, a földeken dolgozni, rnert mindez bajt hozhat a ház népére.

Számomra különleges élmény minden évben a halottak napi meg-
emlékezés. Miután a Nap lenyugodott, családommal együtt ellátoga-
tunk Ősei nk sírhalmához, hogy ott meggyújtsuk az emlékezés lángja-
it. A sírkert ekkorra gyertyalángok pislákoló fényében fürdik, s min-
den egyes gyertyát a szeretteiért gyújtott valaki.

Két évvel ezelőtt, halottak napját megelőzően veszítettem el anyai
nagyanyámar. akihez az összes nagvszülöm közül a legszorosabban
kötődtem. Évek óta fekvő beteg volt már szegény. Életének utolsó két
hetében már beszélni sem tudott, annyira elhatalmasodott rajta a daga-
nat. Ez időszakban nagyon kevés időt tudtam vele tölteni. Nem mente-
getőzésként mondom, de ekkor már itt éltem Pusztaszabolcson, saját
esaládommal. Mégis két évvel ezelőtt egy hűvös délutánon furcsa ér-
zés kerített hatalmába: meg kell nagyanyámat látogatnorn! Elutaztunk
szülővárosomba Zircre, hogy talán utoljára láthassam Ől. Őt, aki fel-
tétel nélkül szerette unokáit, akitől már kisgyermekként megtanultam
a Miatyánkot vagy a Székely himnuszt. Meglátogattam akkor, s be-
széltem hozzá. Imádkoztam ágya mellett, tudom értett mindent abból,
amit mondtam neki. Másnap - akkor még nem tudtam, hogy utoljára-
ellátogattam hozzá, majd családommal hazatértünk Pusztaszabolcsra.
A következő hajnalban édesapám telefonja ébresztett: "A Mama meg-
halt!" S most már tudom, hogy miért kellett akkor őt meglátogatnom.
Látni akart halála előtt utoljára. Az a szeretet, ami élete során kialakult
unokái és közte, szülte azt a megérzést. hogy ott kell vele lennem élete
utolsó óráiban. A halottak napja közeledtével ezek az érzések, s az ak-
kori történések mindig eszembe jutnak. S ösztönösen érzem azt, hogy
nagyszüleim sírjainál meg kell gyújtanom az emlékezés lángjait.

Természetes, hogy szomorkodunk egy szerettünk elvesztésén, de
bánatunkba az örökélet reménye kell, hogy vegyü ljön: ha meghalunk
is, akkor is örökké az Úrral leszünk.

Halottak napja minden ember számára újra felidézi azt a napot, ami-
kor utolsó útjára kísért egy olyan hozzátartozót, aki közel állt hozzá.

Jelen emlékezésünk alkalmával azt szeretnérn, ha valami bíztató-
val, reménységgel távoznánk a sírok mellől. A legnagyobb magyar,
gróf Széchenyi István nagycenki nyughelyének bejáratánál olvashat-
juk: "Voltunk mint ti, lesztek, mint mi ... " A komor mondat, mely
alapvető igazságot fogalmaz meg, jól illik a sírkerthez, a sírás helyé-
hez, ahol szembesülünk az elmúlás gondolatával.

Ady Endrével indítottam gondolataimat, s vele is zárom:

Halait ja van mindannyiunknak,
Hisz percről-percre temetűnk,
Vesztell remény mindenik percünk
És gyászmenet az életünk.
Sirhantolunk, gyászolunk mindig,
Temetkező szolgák vagyunk!
- Dobjuk el a tellető álcát:
Ma gyásznap van, ma sirhatunk!
Annyi nyomor, annyi szenny, vétek
Undorít meg
e sárgolyón ...
Hulló levélt hányszor feledtet
A megváltó, a gyilkos ón! ...
Óh, hányszor
kell a sírra néznünk,
Hogy vigasztaljuk önmagunk
- Dobjuk el a teltető álcát:
Ma ünnep van, ma sirhatunk! ...
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Az Uj Magyarország Fejlesztési Terv Allamreform Operatív
Program keretében került benyújtásra,

az AROP-l.A.2/A-2008-0206 azonosítószámú
Pusztaszabolcs Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

című pályázat

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott tá-
mogatás összege: 13800000 Ft. A pályázat megvalósításához Pusz-
taszabolcs Város Önkormányzata I 825000 Ft saját forrást biztosít. A
projekt összköltsége 15625000 Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2009.06.30.

A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2010.05.31.

A pályázat keretében megvalósuló feladatok:
1. Szoftver beszerzés, illetve fejlesztés:

- Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer az ülések előkészíté-
sétől a lebonyolításig támogatja a munkafolyamatokat. Lehetővé
teszi az ülések előkészítését, megtekintését, statisztikák és elem-
zések készítését, valamint a közérdekű adatok publikálását.

- A Mikrovoks rendszer lehetövé teszi az ülések korszerű lebonyo-

!ítását (pl. szavazatszámlálás, digitális hangrögzítés, stb.), továb-

bá a döntések végrehajtását, nyilvántartását is elősegíti.
- A portálfejlcsztés keretében a közérdekű adatok naprakész és tel-

jes körű publikálása valósul meg. Teljesülnek az E-ügyintézés el-
ső szintű előírásai, azaz az ügyfél a letölthető űrlapok és doku-
mentumok kinyomtatása és kitöltése után ügyet indíthat.

2. Szakértői tanácsadás igénybevétele az alábbi témakörökben:
- döntési eljárások feltárása, döntési kompetenciák felmérése, kor-

szerűsítési javaslatok;
- a hivatal szervezetének átalakítás az ügyintézési idő és az ügyin-

tézés eredményességének érdekében;
- a közintézmények költséghatékonyabb, eredményesebb rnűködé-

sére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása;

- a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;
- a projekt szemlélet erősítése;

- szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folya-
matos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.

3. Képzések szervezése és lebonyolítása:
- Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer és a Mikrovoks rend-

szer használatának elsajátítása.
- A portál fejlesztés során megvalósuló e-ügyintézés megismerése,

az új portál használatának és kezelésének elsajátítása.

- A hivatal munkáját segítő tréningek lebonyolítása: az ügyfélkap-

csolati tevékenység minőségének emelése érdekében, a hivatalon
belüli együttműködés és koordináció javítására, valamint a szer-

vezeti és egyéni értékelési feladatok menedzselésével a szervezet
eredményesebb működéséért.

Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2490 Pusz-
taszabolcs, Velencei út 2.
Közreműködő Szervezet: Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urba-
nisztikai Kht. 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32. www.vati.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

.Jvlond és elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond be őket és megtanulják. "

Projektindító napra invitálta Pusztasza-
bolcs Város Önkormányzatának polgár-
mestere, Czompó István és a József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvo-
da vezetője, Kocsis József az érintetteket
és érdeklődőket. Az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Szociális Alap társ-
finanszírozásával megvalósuló Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hoz-
záférés- innovatív intézményekben elneve-
zésű projektet mutatták be.

Kocsis József projektmenedzser ismertette
a program főbb jellemzőt. Célja a projektnek

a minőségi oktatás megvalósítása, az óvodá-
sok és a tanulók kompetenciáinak fejlesztése,

hogy felnőttként képesek legyenek a gazdasá-
gi kihívásoknak megfelelni és sikeres részese-
ivé váljanak az élethosszig tartó tanulásnak.
A pedagógusok amellett, hogy ismeretekkel,
tudással rendelkezzenek a tanulók, gondot
fordítanak arra is, hogy bizonyos készsége-

Befektetés a jövőbe
ik fejlődjenek, például szövegértés, matema-
tikai és logikai készségek, idegen nyelvi, szo-

ciális, életviteli és környezeti, információs,

kommunikációs készségek. Az életpálya épí-

tése is helyet kapott a fejlesztésben. A kom-
petencia alapú oktatáshoz meg kell újítani a
pedagógusok módszertanát, hiszen ma már

az ún. frontális oktatás nem hoz eredménye-
ket. Cicerót idézte az igazgató úr: .Mondd és
elfelejtik, mutasd meg és emlékeznek, vond
be őket és megtanulják". A pedagógusok és
a menedzsment továbbképzése is biztosított.
A pályázat által elnyert több, mint harminc-

nyolcmillió forint tartalmaz még eszközbe-
szerzést, tanulói eszközök beszerzését és az

innovációs tevékenység kiadásait.
Az óvodában két-két csoport, az iskolában

az I.c., a 3.b., a 4.c, az 5.b. és a 6.c. osztályok

vesznek részt a projetben. A szakmai veze-
tők: Budai Ilona, Horváth Károlyné és Mol-
nár Árpádné. Pedagógusként Nagy Péterné,
Hujberné Király Beáta, Vigyikán Klára, Ke-
lemen Ilona, Báldy Katalin, Ádám Lász-

ló és Tüke László vesznek részt a program-
ban. Az összes pedagógusnak biztosítják har-
minc órában az információs, kommunikáci-
ós képzést, hogy az órán a laptopot, illetve a

projektorokat használni tudják.
A program befejezésének időpont ja 2010.

augusztus 31. A pályázati feltételnek megfe-
lelően még öt évig, azaz 2014-ig biztosítani-
uk kell a fenntarthatóságot. A pénzügyi veze-
tést Németh Ferencné végzi, pénzügyi mun-
katársa Kaluzné Vargyas Mária, a projekt
asszisztense Nagy Orsolya. A kitűzött célok

megvalósításához külső komplex szaktanács-

adó idénybevételét is biztosítják az Educatio
KHT-tól.

Zárszavában a polgármester úr hangsú-
lyozta, hogy roppant nagy munka, sokszor

türelemjáték lesz a pedagógusoknak, de bizo-
nyosan sikeres a résztvevő óvodásoknak és is-
kolásoknak.

CzMné
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1 CSALÁDI VERSENYNAP É S L E CSÓ FŐZ Ő

De szeretnék csérkész lenni... Ugri-bugri

Babi és a család, Anyu és Vanda nélkül Kutyaklubosok a polgármester úrral és Jónás Ferivel

Gyere, tesóm! A Nagy és az Újhelyi család. Ricsi: Csinálni kell gyerekek, nem beszélni!
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I CSALÁDI NAP VERSENYÉ S L E CSÓ FŐZ Ő

"Pisti és az anyósa" csapat

"Az én apámnál nincs jobb ember!"
(Csombók Pali bácsi és Pali)

A kutyabarátok szorgos kezű asszonyai-leányai

A pusztaszabolcsi Jobbik csapata

Nóri és csapata Misi papa és a fiúk
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1 CSALÁDI NAP É S VERSENYL E CSÓ FŐZ Ő

Olgi néni és pártfogoItjai

Zenészek

Az esti orgonakoncert előadóművésze, Kováts Péter és kedvese

Értékel a zsüri: Nemes Laci, L. Simon László és Milvius Attila

Versenymunka a futottak még kategóriából
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"Önmagában a tudás nem tesz erkölcsössé, de a kérdésekjelvetése, megvitatása. a tisztánlátás segíthet ... "

A szeretet társadalmi tanítása
Október 13-án a Pusztaszabolcsi Polgá-

ri Egyesület vendége Mike Károly közgaz-
dász, a Budapesti Corvin us Egyetem pro-
fesszora, a Kommentátor egyik szerkesztő-
je, a Széchenyi István Szakkollégium igaz-
gatója volt. Előadásának témája: "A szere-
tet társadalmi tanítása" XVI. Benedek pá-
pa Caritas in Veritate enciklikája közgaz-
dász szemmel.

Mike Károly bevezetőjében ismertette a
hallgatósággal az enciklikát, mint egy sajátos
műfajt, amely a papsághoz, a katolikusok-
hoz, tágabban a keresztényekhez, s minden
jóakaratú emberhez szól, örökérvényű rnon-
danivalókat idéz érhető nyelven, praktikus
kérdésfeltevésekkel. Erkölcsi tanítás, amely-
nek alkalmazása mindenkinek saját feladata
életében és szakmájában.

A Caritás in Veritate enciklika az előadó
szerint három szinten értelmezhető: teológi-
ai, antropológiai (ami azt jelenti hogyan gon-
dolkodjunk az emberről, kijelölve az irányt,
hogyan kellene fejlődnic a társadalomnak),
valamint politikai, gazdasági szinten (de ez
utóbbit az első kettő szinttel együtt lehet ér-
telmezni.)

A teológiai szint elernzésénél kiemelte,
hogy XVI. Benedek pápa a szeretetet állítja
középpontba. "A mai modern nyelvben a sze-
retet érzelmi aspektusát hangsúlyozzuk, míg
keresztény értelemben a szeretet cselekvő jó-

akarat a másik ember irányában, a másikjavá-
nak elősegítése ... A szeretet mások felé meg-
nyílni, mások javára tenni." - hangsúlyozta az
előadó. "Semmilyen szabály nem működhet
jól, ha az emberek nem erkölcsösek" Beszélt
a fejlődésről, amely nem más, rnint megtalálni
hivatásunkat, amelyben kiemelkedő szerepe
van a személy és a népek felelősségteljes sza-
badságának. Kiemelte, hogy a fejlődés gátja
lehet az önzés: a jogok és követelések egyol-
dalú elburjánzása, a fogyasztás-központúság,
az anyagi javak hajszolása. Aláhúzta a termé-
szetes élet és halál, a természet tiszteletét. Né-

Beszámoló a Mozgássérültek
Fejér Megyei Egyesületének

pusztaszabolcsi csoportüléséról
A Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesületének pusztaszabol-

csi csoportja 2009. november 5-én, 16 órakor tartotta beszámolóját,
tisztújító és küldöttválasztó csoportülését.

A Megyei Egyesületet Taresi Julianna képviselte, ő továbbította a
következő észrevételeket a helyi tagok részéről:

- Némethné Boda Éva kifogásolta, hogy az átalakítási támoga-
tás kéreimének benyújtása felesleges és nehézkes procedúrával
jár.

- Sebesi Béla az utazási költségtérítésekről, annak egyszerűbbé
tételérőt beszélt. Nemzetközi parkolási, illetve utazási kártyát
javasol bevezetésre.
Panaszolta, hogyaközgyógyellátásból rniért törlik a szükséges
gyógyszereket. A vezetőség felé az kérte, hogy a Parlamentben
jobban képviseljék a mozgáskorlátozottak érdekeit.

- Kiss Ferenc azt sérelmezte. hogy az egészségi állapota rniatt
nem tudja használni a tömegközlekedési eszközöket, így a saját
gépkocsival történő közlekedés nagyon sokba kerül.

Végül mcgválasztották a vezetőségi tagokat, Újvári Istvánné,
Sebesi Béla, és Kiss Ferenc személyében. Csoportvezető és egyben
megyei küldött Somoráczné Oros Anikó.

Somoráczné Oros Aniká

hány gondolatot közölt a politikai, gazdasági
szintre vonatkozóan is: "A globalizáció olyan,
amilyenné az emberek teszik!", véleménye
szerint nem helyes a vak ellenállás sem. A
szubszidiaritás elvénél kiemelte a Felelősség-
teljes szabadság megteremtésévei helyi szin-
ten, a helyi képességek, kapacitások bevoná-
sával, a helybeliek részvételével előteremteni
azt, amire szüksége van a közösségnek.

XVI. Benedek pápa külön figyelmet szen-
tei a nevelésnek, és hangsúlyozottan megjele-
nik nála, hogy teológiai tájékozottságra szük-
ség van.

Az előadást követő beszélgetésben felrne-
rült még a munka és a töke szerepe, kapcsola-
ta, az emberi tőke jelentősége. Elhangzott, ha
a vállalkozás hosszú távon sikeres akar lenni,
akkor megéri az alkalmazottakra Figyelni. Szó
esett arról is, vannak-e kutatások a vállalko-
zások erkölcsös alapon történő működtetésé-
ről, a magyar menedzserek erkölcsi állapotá-
ról, hitelességéről. Arra a kérdésre, hogyan
lehet morális energiát kívülről teremteni, azaz
hogyan lehet az erkölcsi értékeket kialakíta-
ni, átadni, Mike Károly szerint a civil társada-
lom példáján, az egyház által, hiszen "önma-
gában a tudás nem tesz erkölcsössé, de a kér-
dések felvetése, megvitatasa. a tisztánlátás se-
gítheti". A horizontunk legyen hosszú távú,
s törődjünk bele, hogya világ nem lesz egyik
napról a másikra jobb. Reménykedjünk."

CzMllé

FELHívÁs!

A József Attila Közös Igazgatású Álta-
lános Iskola és Óvoda szülői rnunkakö-
zössége, az iskola udvaráról ellopott Jó-
zsef Attila mellszobor helyére, új szobor
készítését tűzte ki célul.

Mivel nem rendelkezünk elég pénzzel,
ezért gyűjtést szervezünk. Aki kezdeme-
nyezésünket támogatni kívánja, az meg-
teheti a helyi Takarékszövetkezetben
a .Józsefes gyermekekért" Alapítvány
számlájára:

Bankszámlaszám:
57700036-10002814
"SZOBOR"jeligére

Ha ön vállalkozó, akkor felajánlásukért
adójóváírást biztosítunk! Támogatásukat
előre is megköszöni:

a József Attila Közös Igazgatósú
Altalónos Iskola és Óvoda

szülői munkaközössége
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BARÁTI KÖRE SZÜRETI FELVONULÁS

"Anyunak a vérében van a rendezvényszervezés ... "
Beszélgetés Domakné Lovas Zsuzsával

Az Életmód Nap óta késziiliink Zsuzsá-
val erre a beszélgetésre. Közben elmúltak
nagy szervezései és most értékclhetjük mi
minden is történt május óta. Amikor ké-
sziiltem a beszélgetésre, azon gondolkoz-
tam mióta is ismerem Zsuzsát: rájöttem,
hogy mindig ismertem.

- Tősgyökeres szabolcsi vagy! Igaz? III vé-
gerted az iskoláidat ?

- Itt szülenern Pusztaszabolcson. Itt jár-
tam iskolába. Szabo Baba néni volt a tanító
nénim, a felsőben pedig Kruchió Terike néni
az osztályfőnököm. ló volt az általánosban:
kisdobos, úttörőélet. igen mozgalmas volt.
Gyermekgondozó akartam lenni, dc tizen-
nyolc éves kor előtt nem vettek fel. Elmen-
tem a MÁ V-hoz dolgozni 1968-ban, azóta is,
negyven éve ott dolgozern. A terület, a mun-
kakörörn változott, de a MÁV maradt. Be-
osztottként. majd középvezetőként sok-sok
mindent csináltam. Úgy érzem elfogadtak,
megbecsülnek, én is szeretern. Most kaptam
Vasút Szolgálatáért Bronz fokozatú kitünte-
rést. Apánk is ott volt az ünnepségen. ló érzés
volt. Négy éve tisztképzőn is tanítok: intéz-
ményi ügyviteli adminisztrációs ismereteket,
OKl-s képzés.

- A család?

- 1973-ban esküdtünk, férjem sárosdi. Lá-
nyom, Zsanett itt tanult az általános, majd a
középiskolában, rnost az ELTE Jogi Karának
Igazságügyi igazgatás szakára jár.

- Sokfajta közösségi munkát vegzel, de a
két fő Tevékenységed az Öreg Diákok Baráti
Egyesüle/ének elnöki posztja és a szüreti fel-
vonulások srervezése is a diákokhoz. a fiata-
lokhoz kötődnek. Hogyan kezdődölt mindez?

- Zsanett még kisebb volt, akkor a Szülői
Munkaközösség tagja voltam, majd a Józse-
fes Gyermekekért Alapitvány kuratóriurná-
nak tagja. Az általános iskolával közösen ala-
pítottuk meg az Öreg Diákok Baráti Egyesü-
letér. Pappné Bánóezi Ilonával együtt, aki ak-
kor az iskola igazgatója volt. Ő ma is teljes
gőzzel, odaadással dolgozik a gyerekekért.
Az őszi nagytakantást az egyesület szervez-
te Ili vezetésével. Feladatunknak tekintjük az
iskola tanulóinak patronálását. Ebben, vala-
mint kistérségi programokban veszünk részt.

- Milyen programokat szerveztek?
- Farsangi felvonulás Kisze bábu égetés-

sel, gyermeknapi aszfaltrajz verseny. Ha-
gyomány a Szabolcs Napok felvonulás és a
rendezvények segítése, az Életmód Nap asz-
faltrajz-versenye, a szüreti felvonulás és bál.
Szeretnénk rendszeressé tenni a Mikulásvo-
naiot és a Mikulásnap megszcrvezésér általá-
nos iskolai tanulóknak. Patronáljuk Bánóczi

Ili osztályát. Júliusban fogadtuk a nagy utat
megtett kisiratosi kerékpárosokat.

- Díjakat alapította/ok?
- Igen, a Józsefes Gyermekekért Díjat hoz-

tuk létre az alapítvány keretében. Engem tisz-
teltek meg első alkalommal, a díjjal. Létre-
hoztuk a Jó tanuló, élsportoló, valamint a
Kistérségi népdaléneklési díjat.

- Az Öregdiákok Egyesületében kik a veze-
tő társaid? Hogyan műkodtök?

- 2001 óta bejegyzett szervezet. Havi, két
havi rendszerességgel összejövünk és az ak-
tuális eseményekről döntést hozunk. Az el-
nökségben Pappné Bánóczi Ilona és Kruchió
Mihályné vannak még. Rövid távú céljaink
közé tartozik a József Attila szobor elkészü-
lése, amelyhez mi is szeretnénk hozzájárulni.
Taglétszámunk negyvennégy fő. Szeretnénk
létszámunkat bővíteni. Várjuk tagjaink sorá-
ba azokat, akik a helyi általános iskolában vé-
geztek vagy kötődnek az iskolához, és ötle-
teikkel segítik munkánkat. A programjainkat
szeretnénk a jövőben pünkösdi király válasz-
tás sal bővíteni ...

- Erősen kÖTődsz a hagyományőrzéshez ...
- Gyermekkoromtói ezek az élmények

megmaradtak bennem. Egyéb irodalomból
hozzáolvasva igyekszem a népszokásokat fel-
eleveníteni.

- Anyunak a vérében van a rendezvény-
szervezés - jegyzi meg mosolyogva Zsanett.

- Honnan a szureti felvonulás gondolata?
- Régen milyen szépek voltak a szürcti fel-

vonulások. Kőkutiné Irénkére emlékeztetn,
hogy ő is szerepelt egy ilyen felvonuláson. Őt
faggattam mielőtt elkezdtük. Már nyolc éve
szervezzük a Pusztaszabolcsi Hagyomány-
őrző- és Hagyomány teremtő Alapítvánnyal,
valamint a Szabolcs Vezér Középiskola Di-
ák Önkormányzatával. Minden évben bővül a
program. Az idén már száznál is több felvonu-
ló volt. Élvezzük. Hálás vagyok Váti Peti nek,
aki erre az alkalomra külön esikésruhát is vett
magának és rengeteget segített a szervezésben
Csavajda Bandesszal együtt. Borjúpörköltet
és székelygulyást Iőztünk. Máté Sanyi egy kis
pálinkával és csülökpörkölttel kínálta a fel vo-
nulókat. Köszönet neki és mindenkinek, aki
fogadja a telvonulókat. Egyre többen jelent-
keznek, hogy megálljunk előttük. Este a bál
a fiatalok szórakozása lett, egyre többen van-
nak. Ezt a középiskolásoknak szervezzük,

- A besrélgetésbőt az is kiderult, hogy Te a

rendezvényeknél összekapcsolódsz más szer-
vezetekkel. Miért tartod ezt fontosnak?

- Ezt a városért, magunkért tesszük. Össze-
fogunk egy-egy rendezvényre. És hát azt sze-
rétném még elmondani, hogy ezt családi segít-
ség, együttműködés nélkül nem tudnám csinál-
ni. Férjem és Zsanett biztos rámaszann a sok-
sok segítő mellett. Vágyam, hogy Zsanett nek
szeretném átadni majd ezeket a feladatokat ..

CzMné
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Lovasok, kocsik,
bíró és bíróné,
zichyújfalui mázsorettek
színpompás felvonulása

Szeretném tájékoztatni városunk lako-
sait a megrendezett szüreti felvonulásról
és az azt követő bálról. Már hagyománnyá
vált szüreti mulatságunkon egyre többen
vesznek részt. Nagy öröm látni a felvonu-
lókat kísérő gyalogosokat, kerékpárosokat
ésautósok kígyózó sorait. A felvonulók kö-
zül még a kocsijukat is az alkalom hoz illő-
en, hordóval, préssei, szőlővel díszítették.

A felvonulók kb. százan voltak. Nagyon
jóleső érzés volt, hogy Máté Sándor és
egyesülete nagyon finom csülökpörkölt-
tel lepett meg bennünket, köszönjük. A
felvonulók fogadását egyre többen vál-
lalják, de az lenne jó az elkövetkező idő-
ben, ha többen össze tudnának fogni és

Szüret 2009 - Köszönet
így készülni, mert azért száz főt vendé-
güllátni az elég nagy feladat. Bízom ben-
ne, hogy jövőre ezt meg tudjuk szervezni
és így mindenkinek könnyebb lesz. Nagy
tisztelettel köszönjük a vendégül látók-
nak a jószívű odaadó munkáját. A vállal-
kozóknak az anyagi segítséget.

Szeretném megköszönni a zichyújfalusi
táncosoknak a szórakoztató tánc rnűsort,
Královits Zitának, a táncos lábú gyerekek-
nek, a kísérő szülőknek a részvételt, Csá-
nyi Kálmánnak, a Szabolcs Vezér Gim-
názium és Szakközépiskola diákönkor-
mányzatának a munkáját. Külön Váti Pé-
ternek szeretnék köszönetet mondani a
lovaskocsisok és a csikósok szervezéséért.

Nélküle a rendezvényünk nem valósult
volna meg.

Köszönöm valamennyi felvonulónak a
részvételét bízva abban, hogy jövőre is
együtt vonulunk és mulatunk. Ez a ren-
dezvényünk már hagyomány és városun-
kon kívül is sokan dicsérik. Zenészeinknek
is köszönjük a talpalávaló zenei szolgálta-
tást. Nem utolsó sorban, nagyon fontos a
polgárőrök és a rendőrök biztosító rnun-
kája. Külön köszönjük segítő munkájukat.

Bízva a jövőben, 2010-ben is felvonulá-
sunk hasonló vagy még jobb, több embert
megmozgató sikert arat. Tisztelettel:

Domak Istvánné
Öreg Diákok Baráti Egyesület elnöke
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IDŐSEK VILÁGNAPJA VILÁGNAPJA

Rövid az élet ...
Siessünk hát kedvesek lenni!

Ötödik alkalommal élvezhettük a megkülönböztetett figyelmet, a
szíves fogadtatást az idősek napján. Városunkban ezerhetvenöt hatvan-
két éven felüli lakos él, körülbelül négyszázötven meg is jelent az ün-
nepségen. Polgármester úr, Czompó István meleg szavakkal üdvözölte
a jelen lévőket. A házigazdák szépséges virágcsokorral kedveskedtek
Marai Mariska néninek és Nagy István bácsinak. Ők a legidősebbek
városunkban!

A rendezvény tartaimát, hangulatát hűen érzékelteti a következő
gondolat: "Az élet rövid ... Siessünk hát szeretni, siessünk kedvesek
lenni!" A kecses tánckar, a nyugdíjas énekkar és Horváth László elő-
adása, a vendégművészek műsora derűs, nagyon kellemes délutánt
jelentett számunkra. Keskeny Ferenc és zenekara, Gáti Pál és Tolnai
András énekesek gyakori szereplők a bécsi nagykövetségünkön is.
Sikerült megénekeltetniük a közönséget, felszabadultan szállt a dal.
Hiszen a hatvanas, hetvenes évek legnépszerűbb slágereivel fiatalsá-
gunkat idézték meg.

Köszönet illeti Szőke Erzsit, Zsuffa Tündét, Paál Hubát a szere-
tetteljes rendezvényért. a szervezésért, az anyagi támogatásért. Kö-
szönet az ötven önkéntesnek: a családtagoknak, a Napraforgó Klub
és a Harmónia Egyesület tagjainak a háttér munkáért. A meghívók
kézbesítése, a terernrendezés. a virágkompozíció, a trakta előkészí-
tése időigényes feladat volt. Köszönet a szponzoroknak a sokadik
anyagi támogatásért.

A vidámság, a finom humor ezután is bearanyozza napjainkat, ha
elolvassák Janikovszky Éva Ájlávjú cfrnű művét. Nyugdíjas korában
írta nyugdíjasoknak "rosszkedvet oszlató humort szeretetből fakadó
türelmet, megértést kínálok annak, aki vevő rá" -írja a szerzö. Meg-
tudhatják, hogyan lehet egy nyugdíjas is "tökjó fej".

Kádár Béláné

Idősek világnapja
az általános iskolában

"Tartson a boldogság ameddig éltek,
Ezt kívánjuk szívből, szeretettel néktek!"

Tisztelt Pusztaszabolcsiak! Mi idősek ősszejöttünk csodás
ünnepségre. Polgármester úr, Czompó István tartott csodás
beszédet az idősek és szép korúak részére. Ismertették, hogy
mi lesz a műsor. Nagyon sok ember jött össze. Összetartás
volt, együtt tapsoltunk. A gyerekek verset mondtak, táncol-
tak. Két cigány énekes volt és zenekar. Jó volt látni az össze-
tartást, ami kellene még a fiatalsággal is. Idősek hálásak vol-
tunk a polgármester úrnak, mindenki jól érezte magát. Marai
Mariska nénit köszöntötték nagyon szép virágcsokorral. Nagy
Pista bácsi helyett, aki kilencvenkilenc éves és nem tudott el-
jönni, lánya vette át az ajándékot. Köszönetet mondunk az
Idősek Világnapja rendezvényért Szőke Erzsinek, Zsuffa Tün-
dének, Paál Hubának. Nagymamák hozták a süteményeket
az ünnepség végén, meg volt terítve az asztal, az összes ven-
déget megkínálták.

Tisztelettel és reménységgel, hogy jövőre is az énekkarral
együtt ünnepelhetünk,

Darázs Lászlóné Domonyik Kati
és Darázs László

IDŐSEK

A fényképek az öregek napközi otthonában készültek. A rnun-
katársak nevében, Horváth Lajosnét láthatjuk az ünnepi tortá-
val. Kovács Adél tanítónő és tanítványai műsorral kedveskedtek,
majd Czompó István polgármester köszöntötte az időseket.
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"Fontos a szakértelem és az eszköz, a felszereltség, a tárgyi feltételek megléte ... "

Hírül adtuk már az előző számunkban,
hogy Volker Zimmermann, staufenbergi
polgármester úr közvetítésével a helyi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület olcsón hozzájutott
egy jó minőségű Mercedes tűzoltóautóhoz,
amit egy kis csapat szerencsésen haza is ho-
zott émetországból. ovember 14-én ezt
ünnepelték az önkéntes tűzoltók. Az ünnep-
ségen megjelent a Fejér Megyei Katasztró-
favédelem vezetője, a Megyei Tűzoltó Szö-
vetség vezetője, Czompó István polgármes-
ter, Koczkás József az egyesület elnöke, Ka-
szás János az önkéntes tűzoltók parancsno-
ka és az idejüket, munkájukat nem kímélő
önkéntesek.

Települesünk legrégebbi civilszervezetének
van mivel büszélkednie, hiszen az évek során
minden lehetőséget - legyen az pályázat, ado-
mány vagy munka - kihasznál nak, hogy gyara-
podó eszköztáruk segítségével minél gyorsabb
és magasabb színvonalú munkát végezzenek.

Kiváló eredményt elért verseny után van-
nak. Elsőként a lomtalanítás előtt összegyüj-
tötték a lakók által felkínált fém hulladékot,
jelenleg pedig veszélyt okozó Iakivágással
gyarapítják egyesületük anyagi lehetőségeit.
Finom vacsorával. zenével ünnepeltek, örül-
ve az ünnepi pillanatoknak.

Elismerően szólt a Megyei Tűzoltó Szövet-
ség elnöke is a pusztaszabolcsiak munkájá-
ról. Mesélte, hogy már Széchenyi István meg-
ismerkedett Angliában a tűzoltó egyesületi
munkával, be is kapcsolódott ebbe a tevékeny-
ségbe. Majd a Kiegyezés után lendületet ka-
pott az egyesületek alapítása, azóta egyre bő-
vül ez a tevékenység Magyarországon is.

- Ez egy politikamentes tevékenység, hi-
szen pártállástól függetlenül mindenkinek el
kell oltani a házát, ha égi - mondta. - Fontos
a szakértem és az eszköz, a felszereltség, a
tárgyi feltételek megléte. Ez jellemzi a pusz-

Az új tűzoltóautó felavatása

A katasztrófavédelem megyei vezetője érdeklődéssei vizsgálja az új tűzoltóautót

taszabolcsi egyesületet is. Vannak egyesüle-
tek, amelyek átalakulnak törzsállományúvá.
(hivatalossál)

- Milyen feltételei vannak az átalakulás-
nak?

- Törvény írja elő a feltételrendszert. amely
kitér a szaktudás mellett, a tűzoltóautók szá-
mára, a felszereltségre, a létszámra. A köz-
ponti költségvetésből normatívát biztosítanak
a törzsállományú tűzoltóságoknak.

- Az ember tudja, hogy az iskoláknak is
normativát biztosítanak, amelyből azonban
legjobb ese/ben a műkodés ha/van-hetven
száraléka jedeehető. Így van ez ebben az ese/-
ben is?

- Valóban, a helyi önkormányzatnak ehhez
még hozzá kell tenni. hogy a tevékenységet el
tudják látni. Attól függően milyen tevékenysé-
get végeznek 3-8 millió forintra biztosan szük-
ség van. viszont állást ad tizenöt embernek.

- Önök szerveznek versenyeket is?
- Valóban. Én nemzetközi bíró is vagyok.

részt veszek a nemzetközi tűzoltó versenye-
ken is. Itt a megyében több. mint ezer ember
vesz részt a versenyeken Dunaújváros-Sárbo-
gárd, Székesfehérvár, valamint Mór és Bicske
körzetekben.

- Mennyire jellemző ezeken a versenyeken
afiatalok és a nők részvé/ele?

- Fiatalok hatvan százalékban vesznek
részt a versenyeken. Tizenhat éves korig if-
júsági versenyeken. tizenhat év felett már fel-
nőtt csapatokban is versenyezhetnek. Nők is
egyre többen vesznek részt a munkában. Ők
kiváló híradósok. A hölgyek jobban tűrik a
monoton munkavégzést, pontosak. jó a kom-
munikációjuk, a hangszínűk is megfelel a hír-
adós munkának.

Kis csoportok alakultak ki a tűzoltóautó
körül, a helyiek büszkén mutatták meg ven-
dégeiknek eszközei ket. mindennapi tárgyai-
kat. Jól mennek a dolgok. lelkes a csapat, s
ezt ma nem mondhatja el magáról mindenki.

CzMllé

Paraszt Dekameron
előadás

a művelődési házban
Megosztom Veletek az október 27-én, a művelődési házban

tartott.Paraszt Dekameron" című előadás kedves pillanatait. Azt
ígérték, hogy mulatni fogunk. Vicces jeleneteik, néhol sikamlós,
.dekameroni" helyzetek, a vidéki emberek életéből kiragadott
pillanatok, valóban felvidították a nézőket. A tehetséges színé-
szek mulatozva hagyták el a színpad ot, a nézők pedig jó hangu-
latban a termet. Kár, hogy nem voltatok ott ...

Polocsoy Erzsébet
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KÖNYVBEMUTATÓ CIKOLAlAK TALÁLKOZÓJAÉ S

Cikola 1966-99 nyara
"A ritka percek selyemszalagját most együtt bontsuk fel,
A számlát úgysem veszíthetjük el, most mégis rejtsük el.
Olyan jo, jó, jó, de mondd, hány perc az ünnep?"

[Sztevanovity Dusán]

2009. október l l-én a Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola tornater-
mében találkozóra és .könyvbemutatóra" gyülekeznek az emberek. Legtöbbje volt,
vagy jelenleg is cikolai, esetleg valamilyen kötődése van a településhez. Keressük
egymás tekintetér, átöleljük egymást, kezet szorítunk, üdvözöljük az ismerősöket.
Eközben az emlékek bennem csak gyűlnek, tornyosulnak, és időnként úgy érzem,
hogy majd szétszakítják a lelkemet.

Cikola. Sok szép élmény, boldog óra köt a mára már az enyészeté lett pusztá-
hoz. Diákéveim nyarait apu irányításával a ringatózó búzatáblákon vízhordozóként,
a huzatos, de annál jobb illatú szérűskertben mázsálóként, a baromfiistállóban to-
jásszedőként, a régi sertéstelepen a .supákban" meszelőlányként töltöttem.

A gondtalan diákéveket felváltották a szorgos hétköznapok. Apu azonban ugyan-
úgy, mint annak előtte, kora reggel felült amotorjára és ment azok közé, akik a csa-
ládján kívül az övéi voltak.

Am egy napon, 1982 decemberében, amikor is a tájra a köd fátylat terített, a vad-
libák hiába segítették hangos gágogásukkal és erős szárnycsapásukkal a lemaradó-
kat, egy gyenge mégis lemaradt. Ö a szivárványhídon túl az égiekhez sietett, ahol
végleg megpihent, és magával vitte többek között a cikolai emlékeket is.

Igy, negyven év távlatából is nagyon nagy szeretettel és tisztelettel gondolok
vissza az ott megismert emberekre, akiktől emberségből, szorgalom ból, kitartás-
ból sokat tanultam.

Kedves Dombrovszki Györgyné Kasos Juliska!
Hálás vagyok Neked azért, hogy ezen az őszi délutánon az emlékek felidézése

mellett visszaadtál egy darabot a szívemből. Kívánom, hogy még nagyon sok bol-
dog órát töltsél szeretteid körében és a város lakóit tovább gazdagítsad írásaiddal.

Köszönettel és szeretettel:
Czompó Istvcínné Csombok Erzsébet

Dombrovszki Györgyné Kasos Juliska dedikálja a könyvét

Dombrotl5zki Cyő'rgyné 1(/lJ()$ Julianna

PITYPANG
KÉPEK, tMLÉKEK

PIPACS
FELSÖCIKOLÁRÓL

Dombrovszki Györgyné

Cikola
Gyermekkorom bölcsőjét
Nemjelejtem én.
Oly szép volt, mint egy virágos rét.
Domboldalon kéklő ibolya szőnyeg
Zöldjűből szegélye,
Csokorba szedve
Ó Istenem.
Csodásabb volt nekem
Mint ezer szegfű, rózsa és rezeda,
Kék ibolya te tavaszi csoda!
Kiskonyha asztalán,
Kicsi üvegpohár az otthonod.
Óhjaj, de az otthont elhagytam én.
Csak az maradt, mi emlékelmben él.

Nagyapám (ifj. Dombrovszki György rajza)
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A Harmónia yugdíjas Énekkar dalcsokorral kedveskedett Julískának

A cikolai múlt Juliska néni szemével

Időutazás
Sír a puszta, sír a tó, keresi önma-

gát, pedig megvan még a helye, és ta-
lán jövője is lesz Cikolának. Még min-
dig vannak olyan emberek, akik őrzik
a múlt emlékeit fotókban és szavak-
ban, így lehet közkinccsé tenni kicsik-
nek-nagyoknak.

Dombrovszki Györgyné Kasos Ju-
lianna mosolyos visszaemlékezése
gyógyír, vigasz lehet Cikolának, Sza-
bolcsnak. Könyve: Pitypang, pipacs, bo-
gáncs: Képek, emlékek Felsőcikoláról.
A szerző szavaival: a múltamból való
élmények, életképek sorát közreadom,
leírtam, hogy ne merüljön ieledésbe.
Hagyományozunk megélt boldogsá-
got (boldogtalanságot). Az érintetlen
természetet sugárzó kép a könyv hát-
oldalán különösen szép, művészi lát-
vány. Juliskában a természet szerete-
te gyökeret vert: dalaiban. verseioen,
emlékeiben meg is mutatkozik. A ci-
kolai életről, kultúráról, a közösségi lét
formáiról olvashatunk.

Hadd szóljon a nóta! - biztat juk
magunkat, ha különféle érzelmek
munkálkodnak bennünk, dalból van
a lelkünk. Csak azt tudjuk megérteni,
amit megéltünk, ami fontos nekünk.

- Amit elengedtünk (vagy elengedünk),
az vissza-visszatérhet, de már sosem
lesz olyan, mint azelőtt volt.

Balogh Márta

A szerző és a polgármester

Rácpácegres, avagy Rácegres puszta
Ebben az évben az októberi hónap számomra a régi uradalmi puszták emlékeivel való fog-

lalkozást jelentette. Izgalommal korrektúráztam Dombrovszkiné Kasos Julianna visszaem-
lékezését Felsőcikoláról, s közben ennek a könyvnek a bemutatójára készülve újra kezembe
vettem Illyés Gyula Puszták népe című művét. A könyvbemutató hangulata annyira magával
ragadta környezetemet is, hogy megkaptam Lázas Ervin Csillagmajor című novelláskötetét.
Ezt a könyvet is mindenkinek ajánlom (zaklassák érte Balogh Márta könyvtárost), hiszen a
szerző a gyermekkori rácegrespusztai emlékeket idézi fel. Illyés XX. század elejei és Juliska
1950-1960-as évek élményei közé ékelődnek időben ezek az emlékek a világháború és a pro-
letárdiktatúra időszakából.

"Gyakran megesett, hogy az iskolától hazáig vezető öt kilométeres út egy részét futva tet-
tem meg. ( ... ) de bent a faluban nem volt tanácsos futni, mert megvadultak tőle a kutyák. Így
hát szép komótosan ballagtam Rácpácegres felé."

Ezekkel a mondatokkal kezdődik a kötet. A nagy mesélő már a helyszín megnevezésévei
is egy képzeletbeli világba vezet bennünket. Oda, ahol a gyermeki emlékek a minden napo-
kat megszépítik, de azért pontosan érzékeli, hogy a szülői ház és annak a kisközösségnek a
biztonságát semmisem helyettesíti.

A novelláskötet lehetőséget teremt arra, hogy ne egy főhőse legyen az emlékeknek, hogy
Rácpácegres jellegzetes alakjait és az emlékek közt megragadó történetei ket bemutathassa.
PI. az idős, töpörödött, nyaranta a pusztára látogató nagyságos asszony vagy a patkoló ko-
vács, amelyet a gyermeki emlékezett tartott meg. Olyan események, amely a szokatlanságuk-
kal belemaródtak a kisgyerekbe, akár a vándorcirkusz odalátogatása, akár az orosz katonák
megjelenése kitörölhetetlen történetek az egyhangú napi történések közepette.

Érdekes vizsgálódási szempontot választott akkor, amikor egy a pusztáról elszakított álla-
mi gondozott érzéseit mutatja be. A gondozók csak akkor tudják a rendet megteremteni a va-
dóc fiúk között, ha a korábbi emlékeket kitörlik, s így egy érzelemmentes, racionális világot
tudnak létrehozni. Azonban az ember feletti szökés alatt a novella kishőse felfedezi ismét a
pusztát, s eszébe jutnak az őt korábban körülvevő világ jellegzetességei: a kutya, a testvérke,
az anya és az apa neve, mosolya ...

A kötet második része Függelék, amely a gyerekkori emlékek aprólékos, tárgyilagos, nép-
rajz tudományosságának megfelelő leírások. Pontos, szociográfiára jellemzően olvashatunk
pl. a lófogatolás összes aprómozdulatáról, az áhított bőrlabda felfújásáról, a kocsikenős hasz-
nálatáról vagy a finánc elől elmenekített dohányvágó gépről.

A szerző nem kerülte meg az uradalmi puszta jelenét sem, amikor záró novellájában arról
az idős néniről szól, aki nem hajlandó fia unszolására sem a kényelmes városba költözni, in-
kább a lassan, de biztosan lepusztuló helyen marad.

Ajánlom mindazoknak Lázár Ervinnek e novelláskötetét, akik az uradalmi puszták világát
szeretnék megismerni vagy szeretnék ismét önmaguk számára felidézni, mint ahogy Juliska
tette a saját visszaemlékezéséveI. Csányi Kálmán
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Podmaniczkyné Németh Marika, Vágó Béláné Kati,
Vágó Lászlóné Ilonka

Báldy Imre, Báldyné Marika, Kovácsainé Mariann

Kasos Magdus néni, Fábiánné Rózsika, Zserdin házaspár,
Horváthné Kasos Marika

Báldy Judit, Elek Péter, Dr. Kováesai Sándor

Kiállítás Felsőcikoláról
Bartók Imréné Kállai Marika Felsőcikolára emlékező kiállítást

szervezett, amelynek megnyitóján az alábbiakat mondta:

Kedves Vendégek!
Elöszőr is szeretném megköszönni, hogy eljöttek Dombrovszkiné

Kasos Juliska könyvbemutatójára és az egykori Felsőcikolára emlé-
kező kiállításra.

Sajnos a mai helyzet kerárusem hasonlít a húsz évvel ezelőtti ál-
lapotokhoz, mikor még aktív kulturális élet folyt Cikolán. Azt kell
mondanom, hogy nemcsak a közkedvelt programok elmaradása jelent
gondot, a Icgfőbb probléma a környezet elhanyagoltsága. Emlékezze-
nek vissza milyen volt Cikola néhány évtizede: a parkra, a kastélyra,
a halastóra. Sokunk esküvője a .Jcultúr't-nak nevezett épületben volt,
ahol több más rendezvény is. A szarvasmarha telepről vittük azt az
igazi, finom tejet, amivel a bolti fel sem veheti a versenyt. 2004-ben
beléptünk az Európai Unióba, ami elvileg a fejlődést szolgálja. Ak-
kor miért van az, hogy az egykor virágzó Felsőcikolán csak a pusz-
tulás megfigyelherö? Ötven éve még az iskola is működött, ma már
bolt sincs. ÉIl nagyon szeretek itt élni, hiszen rengeteg emlék fűz ide,
ráadásul csendes és biztonságos. A Líviai-halastavak szépsége pe-
dig szemet kápráztató, akár télen, akár nyáron pillantok rá, mindig
elbűvöl. Úgy gondolom, a táj gyönyörű mivoltára lehetne építeni. Az
országban egyre hangsúlyosabb szerep jut a falusi turizrnusnak, ebbe
Felsőcikola is bekapcsolódhatna, legalábbis, ha természeti értékeit fi-

gyeljük. Persze ahhoz sok munkára lenne szükség, de az én vélemé-
nyem az, hogy Cikola többre hivatott.

A kiállításon megpróbáltuk felidézni Felsőcikola régi hangulatár, be-
mutatva az egykori összetartó közösség rnunkás hétköznapjait, és sza-
badidejét. Persze ezt nehéz visszaadni. ráadásul kevés tárgyi emlék áll
rendelkezésünkre, de azt hiszem rnost az emlékek felidézése a fontos.

Fogadják olyan szeretettel ezt a kiállítást, mint amilyen szeretettel
készítettük.
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Puszta szabolcsi Hagyományőrző es f-Iagyományterenltó Alapitvány Kuraróriurna

Felhívás

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Alapitvány az NCA-ÖNSZ-09-A-0078
pályázati támogatásból 2010. január 30-án 16 órakor a Szabolcs Vezér Gimnázium és

Szakközépiskolában Civil Kerekasztalt szervez a pusztaszabolcsi civilszervezetek számára.
1\linden érdeklődór szererettel várunk.

Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Alapitvány Kuratóriuma javaslatokat kér
magán személyekről, civil szervezerektól, intézményektől olyan személyekre, akiket méltónak
találnak a Civil Kurázsi Kiválósági Díj adományozására. A javaslatok alapján a Kuratórium

dönti el, hogy 2010. február 21-én ünnepélyes keretek között ki veheti ár ezt a dijat.

A javaslatokat és a rövid rnélrarásr 2010. január 30-ig juttatharják el az alábbi címek egyikére:
Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. vagy klmn@datatrans.hu, vagy adja át személyesen a Civil
Kerekasztal renclezvényén.

Felhívás

J\. Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyomány teremtő J\lapírvány az CJ\.-
ClV -09-C-0091 civil stratégia pályázati támogatás ból 2010-ben január-április

hónapokban összesen 8 alkalommal, alkalmanként 8 óra időtartamban tréninget
indít a civil szervezetek számára, egy civil stratégiai terv elkészítése érdekében,

kűlsó
elkészült stratégia sajtótájékoztató keretein belül lesz bemutatva.

Minden érdeklődór szeterettel várunk.

Előzetesen kérem, jelentkezzenek az alábbi címek egyi kén:
Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. vagy klmn@datatrans.hu
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Alapitvány Kuratóriuma

A csodatévő hal
(Mint a mesében ... )

Van egy jó ismerősünk. aki sokat horgászik. Egyik nap élő halat hozol/ nekünk. A gyere-
kek kádba rakták, fŐI/ kukoricával etették. Összebarátkoztunk a hallal. Akkor már tudtam,
hogy nem lesz ebből halászlé. Amikor kimentek a fiúk, gyorsan kivettem néhány szem kuko-
ricát a kádbál. A gyerekek figvelmét óvatosan arra irányitottam. hogy nézzék meg, evett-e a
hal? Nagy volt az öröm, hogy fogyott CI haleleségből, jól érzi magát a víz urasága. Nézeget-
tük kedvűnkre, és azt találtuk ki, hogy kivisszűk a Duna parthoz, és vissza tesszük a megfele-
lő élőhelyére. Mindannyian gondolkodtunk azon, hogy mi is legyen a három kivánság, amit
búcsúzáskor megbeszéllink vele. Autoba iiltiink, kiszálltunk: a parton, álldogáltunk, nértiik a
tnozdulatlan, álló "alat a vizben. a reflekrorfényben. Percekig vártunk, mormoltuk a kivánsá-
gokat, amelyeket továbbitottunk a csodatévő halnak, aki ol/ maradt helyben, mig be nem fe-
jeztük a mondákánkat. Kostol gatta a vizet, a hőmérsékletet, az ú] helyzetet, és figyelt minket.
Majd hirtelen mozdulattal megfordult, előre lökte magát, csapott egyel, és eltünt a szeműnk
elől. - Horgász barátunk kissé megsértődöI/, de utóbb megenyhűlt: érzelmes lököl/eknek né-
zel/ bennünket. A kivánságok viszont - talán a halnak köszönhetően, ki tudja - teljesültek.

Balogh Márla

Önkéntesek
a Ligánál

Talán kevesen tudják, hogy a háromezer

hatszáz tagot számláló Magyar Rákellenes
Liga évek óta önkénteseket képez, akik meg-
ismerve a szervezet célkitűzéseit, segítséget
nyújtanak a betegek ellátásában. A november
12-én, a Kék golyó utcai rendelőintézet tü-
körtermében kezdődő önkéntes felkészítésre
csaknem ötvenen jelentkeztek, közülük ha-

tan a pusztaszabolcsi Napraforgó Klub tagjai
közül. Mi késztet arra embereket, hogy ilyen

feladatban részt vegyenek? Mint a bemutat-
kozásnál el mondták sokuk érintett a beteg-
ségben: gége-, agy-, tüdő-, mell-, Iimfóma

daganatok, megbetegedésekből gyógyu Iva,
vagy a családtagok ápolása, elvesztése. Az
is előfordul, hogyegyszerűen csak ebben a
zord, egymás iránt csekély érdeklődési muta-
tó világban segítséget akarnak adni a különö-
sen nehéz helyzetű embereknek. Nem nővért,

orvost játszanak, nem tanácsokat osztogat-
nak, hanem segítenek. Együtt vannak a be-

tegekkel, ott vannak amikor szükség van rá-
juk. Délelőtt segítik a betegeket elkalauzol-
ni a megfelelő rendelésekre, járnak az ambu-
láns osztályokra, ahol próbálják oldani a vá-
rakozás, a kezelés okozta szorongást: teával
kínálják őket, tájékoztató anyagokat visznek
számukra. Délután betegeket látogatnak. Van
egy könyvtárszoba, ahol ügyeletet teljesíthet-
nek: fogadják a betegeket, segítik könyvköl-
csönzésüket, tájékoztatják őket. A legrátér-
mettebbek klubokat vezetnek (fakanál, kéz-
műves klub, szövés tanítása, klub a hozzátar-

tozóknak ... ). Az alapképzés után speciális
képzésben részesülö, arra alkalmas szemé-
lyek ingyenesen hívható vonalon lelkisegély-
szolgálatot működtetnek. Ajándék, sütemény
készítésével, csomagolásával felkészülnek a
Kék golyó utcában lévő háromszázöt ven be-

teg látogatására. Az ő segítségükkel rendezi

meg a Liga december 12-én a rákos kisgyer-
mekek fogadását és megajándékozásár egy

bábszínházi előadás keretében. Adományt is
gyűjtenek az önkéntesek.

Tanulmányaik során orvosi előadásokal
hallgatnak a rákról. a terápiákról. a fájdalom-

csillapításrói, a táplálkozás ról, a gyógyászati
segédeszközökről, a betegjogokról. az etikai

szabályozásról. .. Megismerik a gyógyítás al-

ternatív és kiegészítő készítményeit. Sok szó
esik lelki folyamatokról, lelki kérdésekről is.

Maguk is tréningeken vesznek részt.

Talán sikerül úgy felkészülni. hogy nem
az az eset fordul elő, amit egy melldaganat-
ból meggyógyult hölgy fogalmazolt meg:
"A gyógyítás során az orvosoktól megkap-
tam minden gyógyszert, kezelést, arnirc
szükségem volt, de a lelki fclkészftés, a lel-

kem karbantartása hiányzott. Én ebben sze-

retnék másoknak segíteni:'

CzMué
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Beszélgetés a kereskedelemról, az életról Tószegi Sándorral
Amikor bemegyünk egy boltba, arra

koncentrálunk van-e olyan áru, amit sze-
retnénk, milyen a minősége és mennyi-
be kerül. Az eladóval csak akkor foglalko-
zunk, ha valamit kirÍvóan rosszul csinál. Ez
rendjén is van Így! Ha egy kicsit elgondol-
kozunk arról, hogy milyen a jó kereskedő,
akkor elcsodálkozunk azon, hogy mi min-
dent kell tudnia, tennie ahhoz, hogy jól
menjenek a dolgok, sikeres legyen. A régi
vágású, nagy szakértelmű kereskedőt szá-
momra Tószegi Sándor úr jelenti. Nemcsak
vevőként, de a kereskedelmi szakképzés so-
rán is volt évekig munkakapcsolatunk, ahol
mcgtapasztalhattam korrekt, magas szín-
vonalú munkáját. Megdöbbenve hallottam,
hogy pihenésre készül és megválik üzleté-
től, Kértem, vezessen végig életpályáján.

- Az ember a szülői házból indul, élete LÍl-
ravalójának nagy részét onnét hozza.

- Polgári családból származtam. Buda-
pesten születtem. Édesanyám az Újpesti Ru-
hagyárban varrónő volt, édesapám pedig a
Mautner Bőrgyárban tímár. Négyen vagyunk
testvérek: bátyám és húgaim Teréz és Mária.
Minden évben van egy olyan családi összejö-
vetel Beloianniszban, ahol testvéreim és csa-
ládjaikkal, a szűkebb családdal összejövünk.
Főzők egy bográcsgulyást, túrós csuszát, ők
hoznak süteményt és jól érezzük magunkat.

- Hogyan került el Budapestről?
- 1945-ben a város bombázásakor Kun-

szentmiklósra menekültünk. Édesanyám szü-
lei kunszentmiklósiak. Itt albérletben éltünk,
majd vásároltunk egy házat. Édesapám kivál-
totta az iparengedélyt és tímár kisiparosként
dolgozott. Jöttek hozzá a cipészek, szűcsök
vitték a hófehér boxbőrőket, a szépen kiké-
szített birkabőröket. Itt végeztem az általános
iskolát. Hat évig zeneiskolába is jártam, he-
gedülni tanultam. Nem vettek fel a konzerva-
tóriumba, mert nem volt budapesti lakásunk.
Még egy-két évig önszorgalomból hegedül-
tern, s utána jött a másik nagy szerelmern, a
trombita. Az iskolában a szünet végét mindíg
az én trombitaszóm jelezte, próbáltak társa-
im rábeszélni:" e fújd még, várj egy kicsit."
Később, tizennyolc éves korornban alapítot-
tunk egy öttagú zenekart is: bálokban játszot-
tunk, ötórai teákat tartottunk.

- Mikor találkozott a kereskedelemmel ?
- Kunszentmiklóson Torma György bolt-

vezető munkatársat keresett. A fclvételin szo-
roztam, osztouarn, összeadtam, kivontarn, be-
szélgettünk. Azt mondta, majd értesít. Köz-
ben részaratást végeztünk apámmal, bátyám-
mai, akkor jöttek, hogy segíteni kell a bolt-
ban. Megcsináltattam a munkakönyvet és ott
dolgoztam. közben szeptembertől tanuló is
lettem.

Tószegi Sándor szüleivel és bátyjával

- Milyen volt a kereskedés, ahol a gyakor-
latot megszerene ?

- Vegyeskereskedés volt. Élelmiszer-, ve-
gyi-, vas- és rövidárut forgaimaztunk. (Sándor
pillanatok alatt lerajzolta a régi bolt berende-
zését, az áruk elhelyezését.) Hárman voltunk
a főnök, a segéd és én. A gyakorlatot itt sze-
reztern, az elméletet pedig egy három hóna-
pos bentlakásos iskolában, Tokajban. Miután
végeztem, még maradtam a boltban, helyettes
lettem. Majd a kunszentmiklósi nagy ABC he-
lyettese lettem. Később főnököm, Mavrim Fe-
renc átvette avasboltot és engem javasolt bolt-
vezetőnek. A pártbizottságtól szóltak, hogy ne
én legyek a vezető. Egy olyan személyt java-
soltak, akinek az édesanyja párttag volt. Azt
mondták legyek helyettes. Beadtam a feImon-
dást és a FÜSZÉRT-nél, majd a XX. Kerületi
KÖZÉRT-nél helyezkedrem el.

- MielőlI a további kereskedelmi LÍt leírá-
sát foly tatjuk, mesél)en a kunszentmiklási if-
júságárál, arról az életről, amire még ma is
csillogó szemmel emlékezik vissza.

- Olyan szüreti rnulatságot szerveztem,
amelyen tizenkét csőszlegény, tizenkét csősz-
leány volt a bíró és bíróné mellett. Csikósok,
betyárok, kéményseprők vonultak. A második
alkalommal beálltam én is csőszlegénynek.
Két hónappal a rnulatság előtt megrendeltem a
ruhákat. Bőröndben hoztam azokat Budapest-
ről. Kiosztottam, átvasalták és kezdődhetett a
mulatság. Mellette néptáncot is szerveztem: a
Gyöngyösbokrétát. Táncoltunk csárdást, ver-
bunkot, ugróst, botost, volt ott juhásztánc,
kanásztánc. Tóth József nevezetű idős bácsi-
nál a szöveges előadásmód is ott volt, de ezt
a rendszer nem tűrte. A Tűzoltó Fúvós Zene-
karban trombitáltam. Nagyon jó volt a kap-
csolat, hiszen együtt nőttünk fel, ismertük
egymást. Sajnos a Budapesten vállalt munka

nem tette lehetövé a további közéleti szerep-
vállalást. S néhány hónap múlva a programok
is megszüntek. A mai napig viszont nagyon jó
a kapcsolatunk.

- Visszajár?
- Igen. Nagy élmény volt az ötvenéves osz-

tálytalálkozónk. Galambos Sándor bácsi, osz-
tályfőnökünk, ma már nem él. Felesége, Emi
néni jön el a találkozók ra. Ő mesélte, hogy Sa-
nyi bácsi nagy álma az volt, hogy Svájc mesés
tájait egyszer láthassa. Kimentek kirándulni.
S a gyönyörű táj láttán annyit mondott: "Éle-
tem vágya teljesült!" és meghalt. Az osztály-
társak közül negyvenből harmincan jöttek el,
hárman nem. Heten már halottak.

- Milyen volt a hatvanas években az élet a
KÖZÉRT-ben? Volt áruhiány?

- Fél évig eladó, majd boltvezető lettem. Ott
is sokféle áru volt, az áruválasztékta mindig fi-
gyeltem. Élelmiszerből nyáron talán csak a sör-
rel volt gond. A kenyér mindig friss és minősé-
gileg jó volt. Áruátvételkor egy kenyeret min-
dig kettévágtam, s ha nem találtam megfelelő-
nek, már küldtem is vissza. A tejtermék és hen-
tesáru is friss volt. Akkor még a tejet kannák-
ban kaptuk. A vevők tejeskannákkal, üvegek-
kel jöttek, és úgy rnértük ki számukra a tejet.
300 és 500 literes jégszekrényünk volt. Hozták
bele ajégtáblákat, ha kellett. A vecsési káposz-
tát hordókban, lovaskocsival hozták Vecsésről.
Jó volt a kapcsolat a vevőkkel. Ismertük szoká-
saikat, ahol tudtuk segítettük őket.

- Hogyan ért véget a KÖZÉRT-es élei?
- 1963-ban elvittek katonának.
- Kemény élei volt?
- Amíg trombitáltam. addig nem, de fél év

zenélés után reloszlott a zenekar. Kelebiára ke-
rültem a határőrséghez. kemény szolgálat volt.
1963-tól 1966-ig voltam katona. A katonaság
után még két évig voltam a KÖZÉRT-nél. a-
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gyobb boltot szerettem volna, s VASÉRT ki-
kérővel a szerszámraktárjuk vezetője lettem.

- A családalapításra mikor került sor? Ho-
gyan ismerkedett meg Marikával?

- Mozdonyvezető jó barátomhoz eljöttem
látogatóba, ide Pusztaszabolcsra és egy bál-
ban ismerkedtünk meg. 1970-ben illetve, 72-
ben megszülettek a gyerekek és 1973-ban a
család kérésére Szabolcsrajöttem dolgozni.

- Ekkor leli ÁFÉSZ-os?
- Igen, áruforgalmi előadóként itt az iro-

dában dolgoztam, élelmiszer és vendéglátás-
saI foglalkoztarn. A boltok áruval történő el-
látásnak segítése, figyelemmel kísérése volt
a feladatom. Kemény dolog volt. Húskeretet
kaptunk, 10-12 rnázsát, négy falu részére. A
Megyei Tanácsnál kijártarn. hogy engedélyez-
zék a Felesleges sertés felvásárlását. Négyen
az adonyi vágóhídon hetente húsz sertést le-
vágtunk, feldolgoztuk és vittük a boltokba.
Megoldódott a húsellátási probléma. Zala-
egerszegról két-három hetente tíz mázsa turis-
ta szalámit hoztunk Zsukkal és húsz-harminc
kiló csemegeszalámit. 1976-ban Katona Ist-
vántól az ÁFÉSZ vezetőjétől Kiváló Dolgo-
zó kitüntetést kaptam, azzal a megjegyzéssel:
"Sanyi, ezt a munkádért kapod!"

-Igen. ez azért érdekes, mert akik akkor
éltek, ők tudták, hogya Kiváló Dolgozó ki-
tüntetések sokszor nem a munkátál függtek,
hanem anot, hogy ki kovetkezett a sorban, ő
kapta. Legalábbis én így tapasztaltam. S Ön-
nek elismeréssel adóztak a kiválá munkáért!

- 1976-ban fuzionált négy ÁFÉSZ Duna-
újvárosban. Ott ipari, majd kereskedelmi elő-
adó lettem. Közben volt két évem Ercsiben a
KTSZ-nél is, de visszatértem az ÁFÉSZ-hoz.
1988-ban csökkentették a létszámot, megszün-
tették a beosztásomat, és akkor vállaltam el
ezt a boltot. Az adonyit kaptam volna, de oda

M Ú L T

Sándor a zeneiskolában

a bejárás nehézkes, ezért egy perkátai kereske-
dő, aki ebben a boltban volt, cserélt velem.

-Ismét a pult mögöl/! Milyen érzés volt?
- Úgy éreztem, mintha tegnap hagytam

volna itt a munkát.
- Mire törekedel/ a bolt vezetésénél?
- Egy olyan falusi bolt volt, ahol minden-

ki megtalálja azt, amire szüksége van: a fa-
kanáltóI a villanykörtéig. Továbbra is elvem
volt az áruválaszték és árukészlet: ezek min-
dig legyenek, vigyázni kell rá!

- Megosrtaná egy emlékezetes élményét?
- Emlékszik talán a Gorenje időszakra. Min-

denki kijárt mélyhűtőládáért Ausztriába. No,
azon a nyáron kétszázötven GIOCSEL szovjet
fagyasztót adtam el. ÖtveneséveI hoztam Ta-
táról. Jöttek érte a helybelieken kívül Pestről,
Dunaújvárosból, Fehérvárról.

- Családi vállalkozás. Ez miért fontos?

1976-ban átveszi Katona IstvántóI az ÁFÉSZ Kiváló Dolgozó kitűntetését.

- Mária előzőleg a postán dolgozott, majd
végleg átjött ide. Zita is vegyes szakon vég-
zett. Józsi munkanélküli lett, őt is idehoztam.
S végül családi vállalkozás lett.

- Ez segít megakadályozni a bolti lopáso-
kal?

- Gondoljon bele: ha naponta ezer forint
értékű árut lopnak el, évente milyen tetemes
összeg, de annál nagyobb a lopások értéke,
hiszen például a nyáron elloptak egy fűnyírót
egy kővágót (gyémánt korongot).

- Hányféle áru van az üzletben, mihe; kell
érteni annak, aki ezeket el szeretné adni?

- Ötezerkilencszáz féle áru van. Hét szak-
mát kell tudni: villamosság, víz- és fűtés,
háztartási tömegei kk, zár, lakat, vasalat, tü-
zeléstechnika, szerszám, kerékpár, kerékpár-
alkatrész, nehéz vasáru, csatorna.

- Önnél az üzletben kereskedelmi szakkö-
tépiskolások is vo/tak gyakorlaton, több éven
keresztül. A helyi kiizépiskola ezt a képzést
Önök nélkül nem tudta vo/na megvalásitani.

- Szerettem a tanulókkal való foglalkozást,
aki kíváncsi volt rá, annak elmagyaráztam.
Emlékszik, szerelték a kerékpárokat, ismer-
kedtek az árukkal. Egy kicsit sokan voltak.

- Meséljen egy kicsit az ÁFÉSZ közgyíílé-
sekről, hiszen régen azok nagy eseménynek
számítottak a településen.

- Két alkalommal Cikolán tartottuk. Ami-
kor a közgyűlés lement, utána vacsora volt,
közben és utána rnűsorokat szerveztünk. Járt
itt Zentai Anna, Zsoldos Imre, Sárosi Kati,
Vámosi János, Zárai Márta. Más volt a kultu-
rális élet akkor még.

- Éreuségizeu is munka mellel/.
- Itta középiskolában, még Kádár Béla ide-

jében. Mindenképpen akartam a közgazdasá-
gi érettségit. Szaláncziné volt a matematika
tanárunk, Kádár Béla a történelmet és a poli-
tikai gazdaságtant tanította, vele még a Had-
történeti Múzeumban is voltam ...

- És most?
- Eljött az idő, belefáradtam, elfáradtam,

elmegyek pihenni. Már hetedik éve nyugdíjas
vagyok, most véglegesítem.

- Mi lesz a bolttal? Lesz, aki átvegye?
- Nem tudom. Van rá négy jelentkező is.

Bárki legyen, nem lesz könnyű dolga. Zitát és
Józsit segítek elhelyezni.

- Mit szereme csinálni, ha már Ol/hon/esz?
- Elmegyek horgászni, az a kedvenc időtöl-

tésem. Színházbérletünk van a Vörösmartyban.
A múltkor Benkó Dixieland koncerten voltunk.
Szeretem a kiállításokat. Utóbb Pécsett mind-
egyiket megnéztük. jelen voltunk Janus Pan-,
nonius újratemetésén, a pécsi bazilika altemp-
lomában. Zenét hallgatok. Vannak terveim.

- Sándor mindent a maximuman. csinál.
Legyen jó egészsége Marikával egyiitt a pihe-
néshez! CzMllé
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A jégkirálynő, a végzet asszonya, a pajkos kislány és a puritán nő...

Beszélgetés kozmetikárol, trendekről

Közeledik az év vége, szilveszter majd a farsangi idöszak, ezért
szakembert, Úri Szilviát kérdeztem a kozmetikában használatos
módszerekről. Szilvi 1996-ban szerzett kozmetikusi szakképesí-
tést, azóta vállalkozóként dolgozik településünkön. Itt él, ismeri a
szabolcsi hölgyek életmódját, szokásait. A beszélgetés elején rög-
tön belevágtunk az új trendekbe.

- Most járok az üzletben először és feltíínően sok kép van Marilyn
Monroe-rál. Ő talán a példaképed?

- Szeretern Ől. Ő volt az első, aki megmutatta az igazán csillogó,
ragyogó nőt. Ő a végzet asszonya voll. Halvány, pasztell, szinte natúr
smink, tűzpiros ajkak, ahogyan a francia fordítása a rúzsnak (rouge-
nak): piros. Ma is divatos ez a smink. Niki srninkje az ún. jégkirály-
nő, acélhölgy, finom ezüstös csillogás, romantikus ellenállhatatlan.
A szernpillák vannak kiemelve. a száj bohókás, világosabb. "Füstös"
szemeket satírozunk, nemcsak a szernhéjon, de a szemzugban is. AI-
kalmazorn a Swarovsky kristályokat is, amelyek ma már kisebb ki sze-
relésben elérhető áron kaphatók. Ezek nemcsak fülbevalókban, gyű-
rűkben, hanem a hajban, a műkörrnökben és az arcon is jelen vannak.
A pajkos kislány sminknél. mivel ez fiatallányoknál rnenő, bohókás
színeket alkalmazunk, például a rózsaszín a kékkel és zölddel, vagy
a narancsszín a pirossal. Merészen, bátran lehet használni a színeket.
Vannak puritánabb stílust kedvelő hölgyek is. Ők a ruháik színeiben
kedvelik a sötét lilát, a feketét, a szürkét. Diszkrét alapozó srninket ké-
szítek, a szemei spirállal készítem, szolid száj fényt alkalmazok. Azért
a nők többsége szereti a csillogást. A magyar nőkről azt tartják, hogy
szépek, ápoltak, s ha van egy kis pénzük, már jönnek is a kozrnetikus-
hoz. Többször jártam Németországban, rnegfigyeltern, hogy ott a höl-
gyek nem adnak ennyire magukra, rnint mi magyárok.

- Emtitetted, hogyasminkelésnél a szájra, vagy a szemre osszpon-
tositasz, gondolom ez kapcsolatos a most végzeu tanfolyamoddal is, a
háromdimenziós műsrempillával. Mit jelent ez?

- Van az egysoros műszernpi lia, amit otthon is fel lehet ragaszta-
ni és kellő körültekintéssel végezve ez többször is feltehető. A három
dimenziós műszempillát a kozrnetikus helyezi fel szálanként. Ez sű-
rűbb, nagyobb, bájosabb. Uszodába lehet vele menni, nyugodtan élhe-
ti az ember mindennapjait, rnert tartós.

- Télen az arcápolásnál mire kell figyelnűnk?
- Ilyenkor a bőr szárazabb, figyelni kell a hámlasztásra, a bőr elő-

készítésére. Fontos a bőrradír használata, az alapozás a foltok eltün-
tetése. Akhnés, pattanasos bőrrel mindenképpen szakemberhez kell
fordulni. Nagyon jó hatásúak a különböző arcmaszkok. pakolások.
Emellett az otthon alkalmazott forró, illatos fürdők, párologtatás a la-
kásban, vagy a szolárium. Illóanyagnak nagyon kellemes például a
citromfű vagy a levendula. Amellett, hogy kozrnetikus az ember, pszi-
chológusnak is kell lenni, segíteni és tiszteletben tartani a vendéget.
Fontos az etikus magatartás is.

- Milyen arcmaszkokat kedvelnek a vendégek?
- Szeretik a lehúzható ún. gumimaszkokat. 20-25 perc alatt pihen-

nek is halk zene mellett.
- Milyen anyagokat használsz?
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- Ilyen a Botox , amely érett, igényes bőröknél javítja a sejtrnűkö-

dési, A, B, C, E, K vitaminokat visz be a bőrbe, amelyekről az visz-
sza nyeri a fiatalságát. Alkalmazom még a csokoládét is arcradír, zselé
és masszázs formájában. A csokoládé endorfin hatása révén segíti a
bőr, valamint a test és a lélek harmonikus feltöltődését. Masszázs ese-
tén ún. szonoforézist alkalmazok, vagyis a hatóanyagot hang útján,
fájdalommcntcscn juttatom a bőrbe. Ez javítja a sejtek életfunkció-
ját, gyorsabba válik a nyirokkeringés, jó hatással van a kötöszövetek-
re, látványosan szép lesz a bőr. A csokoládé mellett olajokat is jutta-
tok a bőrbe.

- Alkalmarod a sminktetoválást is. Mit jelent ez?
- 2002 óta készítek sminktetoválást is. Ez tartós smink készítés.

Egyénről függően három-öt évig bent marad a festék a bőrben. Szem-
öldök, alsó, felső szemhéj kontúr, száj kontúr a leggyakoribb. Prakti-
kus, rncrt nyaralás vagy uszoda során sem jön le, a szemet ki lehet
emelni, a szemöldöksatírozássalnagyon szép lehet. Előtte jó berajzol-
ni hogy tetszik-e a vendégnek.

- Egy kényes területről, a szdrtelenitésrőt mit lehet tudni?
- Talán hihetetlen, de már a görögök és a rómaiak is alkalmaz-

ták: csipeszelték, cukrot, viaszt melegítettek. Ma már sokféle méd-
szere van, amelyek közül többfélét otthon is alkalmaznak. Régi ha-
gyományos eltávolítása gyantával történik, hidegen vagy melegen. Mi
kozmetikusok a meleg gyantát szoktuk alkalmazni. A hagyományos
gyanták mellett elterjedőben van egy drágább változat a mézemulzió,
amit az Istenek eledelének is mondanak, vagy a már Kleopátra által
használt cukorpaszta. Tartósabb, fájdalommentesebb, higiénikusabb,
gyorsabb szőrtclenftés, csak nagyon drága. Használható még az elekt-
romos szőrtelenítő, az epilátor, illetve a vegyi depilláció. Ez utóbbi a
krémeket jelenti, amelyeknek irritatív hatásuk lehet. Idesorolható még
a borotválás, de az erősíti a szőrzetet hosszú távon. Meg kell említé-
nem, hogya férfiaknál is divat lett a hónalj, a hát, a mellkas és intim
területek epillálása. Ez kényes téma, bizalom kérdése kivel végezteti
el az ernber.

- Kiskorod óta kozmetikus szerestél volna lenni?
- Nem! Egészségügyi szakközépiskolába jártam és érettségi kor ha-

tároztam el hirtelen, hogy kozmetikus leszek. A szüleim és más koz-
metikusok is le akartak róla beszélni,de kitartottam emellett.

- A beszélgetésból kiderűlt, hogya szakmaszerzés áta is végeztél jó
pár tanfolyamot ? Sminktetoválást, elekirokozmetikusit. háromdimen-
ziós műsrempilla feltételt ... Milyen terveid vannak?

- Hát igen. Nagyon
szívesen tanulok új dol-
gokat, de két dolgot rnin-
denképpen figyelembe
veszek. Kislányom ki-
lenc éves, szeretnék vele
minél többet együtt len-
ni. Általában a vendé-
gek délután, esti órákban
érnek rá, ezért be kell
az időmet osztani, hogy
együtt lehessünk. Nagy
álmom egy sminkmcs-
teri tanfolyam elvégzése,
ami sok idő és pénz. Bí-
zom benne, hogy meg-
éri k rá az idő.

Vannak versenyek is.
Az európa- és világbaj-
nokok között több magyar is van. Tetszik közülük Fejti Eleni, Dudás
Barbara és Sipos Zita tevékenysége. Persze ehhez is idő, pénz és jó
kapcsolatok kellenek.

- Nehéz ma vállalkozni?
- Jó szakembernek kell lenni. Alap a jó bőrdiagnosztika, az ala-

pos tisztítás, a masszírozás. Tanulni kell új rnódszereket, meg kell is-
merni a termékeket és alkalmazni kell tudni. Szeretettel, megértés-
sel bánnunk a vendégekkel. Figyelembe vesszük a gazdasági hely-
zetet az árak kialakításánál. Kis pénzért minőségi, szernélyre szabott
rnunkát végezünk. Itt kezdtem a vállalkozást Pusztaszabolcson, ven-
dégeirn egy része is itt él, ugyanakkor más településekről is járnak
hozzám, mivel az áraink jóval alacsonyabbak a más városok árainal.
Matkovics Niki és Pánczél Erika fodrászokkal dolgozunk együtt Ők
Schwarzkopf termékekkel dolgoznak. A hajápolás mellett tanácsadást
is vállalnak. Most éppen egy másik, elérhetöbb áru termékcsaládot is
alkalmaznak, hogy kevesebb pénzü vendégeink is megtalálják a szá-
mításaikat nálunk. Az emberek, a szakma szeretete, nagy energia és
optimizmus kell ma a vállalkozásokhoz.

CzMné

FELHívÁs!

Puszta szabolcs Város Önkormányzata pályázatot hirdet
közterület-felügyelöi álláshely betöltésére.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet;
- magyar állampolgárság;
- középfokú iskolai végzettség;
- közigazgatási versenyvizsga;
- közterület-felügyelői vizsga.

Egyéb kikötés: A kinevezés feltétele a közigazgatási verseny-
vizsga és közterület-felügyelői vizsga megléte, azonban lehe-
tőség van arra, hogya pályázó a vizsgákat a kiválasztást kö-
vetően tegye le. A vizsgák megszerzését követően kerül sor a
kinevezésre, az alkalmazási feltételek megszerzésére fordított
vizsga és továbbképzési díjakat a hivatal megtéríti.

Bérezés és egyéb juttatás: A köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény szerint.

Ajelentkezéshez csatolni kell:
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát;
- szakképzettséget igazoló okirat másolatát;
- szakmai önéletrajzot;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.

Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály
(2490 Pusztaszabolcs. Velencei út 2.)

Jelentkezési határidő: 2009. december 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2010. január 15.
Az álláshely betölthető: 2010. február l-jétől határozatlan

időre, hat hónap próbaidővel.

A pályázatot Vezér Ákos jegyzőhöz postai úton kell benyújtani
.Közterület-felüqyelöi pályázat" felirattal ellátva: Polgármesteri
Hivatal,2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel.:(25) 273-002
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Vigyázz! Kész! Rajt!

1. Adancsekné Barics Irén Pusztaszabolcs 51 :19

2. Varga Ildikó Pusztaszabolcs 53:04

3. Hadadi Lászlóné 57:59

4. Mihalekné Bartók Mária Pusztaszabolcs 58:00

5. Bártfainé Maráz Erika 61:24

6. Pókné Németh Mária 61:40

Nők - 1969-1989 kőzött születettek
1. Szarvas Fekete Lilla 55:16

2. Debreceniné Dobrán Anikó Puszta szabolcs 55:40

3. Kőkuti Lászlóné Pusztaszabolcs 55:40

4. Szabó Csilla Pusztaszabolcs 56:32

5. Debreceniné Varga Annamária Pusztaszabolcs 57:42

6. Borsós Beáta 59:31

7. Kolosa Henrietta Puszta szabolcs 71:18

1. Dudás György Dunaújváros 50:24

2. Kapitány László 51:07

3. Bozó Pál 60:06

4. Tabajdi József 66:02

Férfiak - 1954-1968 között születettek

1. Királyi Károly Százhalombatta 42:58

2. Horváth Iván 47:05

3. Kóti István 47:43

4. Horváth Zoltán 49:49

5. Oster Manfred 50:39

6. Székely Szendrei Zsolt 55:08

7. Pók János Agárd 64:40

8. Kolosa Ervin Agárd 71:18

Férfiak - 1969-1989 között születettek
1. Kőkuti László Pusztaszabolcs 42:53

2. Czibor Zsolt 47:29

3. Kaluz Ákos 48:58

4. Ármai Attila Pusztaszabolcs 49:06

5. Soltész János 49:20

6. Hegedüs Lajos 51:39

7. Fülöp Tibor 52:36

8. Bödő Imre 53:30

9. Czibor László 54:21

10. Varga Zoltán 57:42

11. Bodnár Gábor 61:40

12. Pész Attila 61:40
•• I

1. ifj. Soltész János
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Négy Évszak Maraton 2009 összesített eredmények

PókJános 42:29:00 42:31:00 38:56:00 61:40:00 185:36:00 1.

Kóti István 45:26:00 47:37:00 40:53:00 47:43:00 181:30:00 II.

Királyi Károly 45:30:00 42:07:00 36:58:00 42:58:00 167:33:00 Ill.

Székely Szendrei
57:28:00 52:24:00 48:52:00 55:08:00 213:52:00 IV.

Zsolt
Férfi 1969-1989 között
Kőkuti László 43:46:00 48:14:00 40:39:00 42:53:00 175:32:00 1.

Soltész János 48:42:00 47:37:00 44:18:00 49:20:00 189:57:00 II.

Ármai Attila 49:07:00 53:12:00 40:01:00 49:06:00 191:26:00 Ill.

Bölcskei György 49:35:00 48:16:00 43:46:00 51:47:00 195:34:00 IV.
Varga Zoltán 50:43:00 52:51:00 46:43:00 57:42:00 207:59:00 V.
Fülöp Tibor 53:55:00 50:28:00 47:50:00 52:36:00 204:50:00 VI.

•• I

..
Adancsekné

53:05:00 53:44:00 44:38:00 51:19:00 202:46:00 1.
BaricsIrén
Pókné Németh

53:45:00 54:37:00 45:34:00 58:00:00 211:56:00 II.
Márta
Mihalekné

55:04:00 57:50:00 53:27:00 61:40:00 228:01:00 Ill.
Bartók Mária
Hadadi Lászlóné 61:21:00 60:40:00 55:30:00 57:59:00 235:30:00 IV.
Nők 1969-1989 között
Kőkuti Lászlóné 59:21:00 66:25:00 44:32:00 55:40:00 225:58:00 1.

Debreceniné
58:10:00 57:30:00 51:38:00 57:42:00 225:00:00 II.

Varga Annamária
•• I

BaricsAlexandra

Az idei évre véget ért a Négy Évszak
Maraton. Voltak hűséges versenyzők,
akik tavaly is eljöttek és idén is rajthoz
álltak. Akadtak újak is, akik az ország kü-
lönböző pontjaiból érkeztek. A legtávo-
labbról a versenyre utazó résztvevő New
York-ból jött, de Pécsről és Kiskunhalas-
ról is jöttek lelkes futók. A legidősebb
versenyzőnk Bozó Pálvolt, Erdőkertesről,
aki 70 éves létére futotta le a 10,5 krn-t.

Számomra a legkedvesebb verseny a
májusban megrendezett volt, amikor a
gyerekek is rajthoz álltak. Óvodások és
iskolások futották a korukhoz kiszabott
köröket a sportpályán.

Rendkívüli kitartásról tettek tanúbi-
zonyságot, a szüleik pedig a pálya szélén
gyermekeik mellett szaladva szurkoltak.
A győztesek hétfőn büszkén mutatták
megérdemelt érmeiket az óvodában, il-
Ietve az iskolában .

A novemberi, évadzáró verseny után
minden futót meghívtunk Misi bácsi Ma-
raton Gulyására. ami az utolsó cseppig
elfogyott. Sajnos az eredményhirdetés
nem a tervezett módon történt. Ezúton
is elnézést kérünk mindenkitől, aki emi-
att csalódott volt, de februárban korri-
gáini fogjuk a tévedésünket, és minden-
ki megkapja a neki járó kupát.

Szeretném megköszönni a segítséget
mindenkinek, aki ott volt velünk szem-
baton délelőttönként. Remélem jövőre
is számíthatunk rájuk.

A következő verseny február 20-án
lesz a sportpályán. Minden új és régi ver-
senyzőt szeretettel várunk!

Debreceniné Varga Annamária
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A 2009-es Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaraton margójára
Régi tervünk válhatott valóra azzal, hogy

néhány év után végre sikerüIt pusztaszabol-
csi futókból összeállítani egy női csapatot a
Szupermaratonra. A felkészülés a verseny-
re nem ment mindig terv szerint, elsősorban
időhiány miatt, de azért augusztustóI igye-
keztünk megfelelő távokat futni. Hét köz-
ben rövidebb, hétvégéken hosszabb távokat
teljesítettünk, általában Pusztaszabolcs-
Szabadegyháza 62-es útig és vissza. Szep-
tember 6-án a BSI versenyén félmaratont,
szeptember közepén egy 28 km-es Velencei-
tó kört, indulás előtt két héttel, október 4-
én, Irénncl lefutottuk a 42 km-es maratoni
távot szintén BSI versenyen.

Az indulás nagy izgalommal és rohanás-
sai telt, épp hogy elvégeztük az otthoni teen-
dőinket, és én is kiérlern időben az állomás-
ra, ahol a kerékpáros szakosztály tagjai ked-
vesen sok finom útravalóval, bíztatással és jó

szóval indítottak utunkra.

A verseny október 19-én rajtolt Bécsből a
hatalmas Ernst Happel Stadionból. Minden-

nap négy fő futott, egy pedig pihenős volt, aki
általában kísérte a többi versenyzőt váltóhely-
ről váltóhelyre, ahol nagy izgalommal és ag-
godalommal vártuk, az épp egy-egy szakaszt
teljesítő csapattagunkat. Mindig nagy öröm és
egyben megnyugvás volt látni közeledni befu-
tó társunkat. majd a váltás után indultunk a kö-
vetkező váltasi pontra. Egy ilyen versenyen sok

"őrült" futó jön össze, közülük is a Iegei vete-

mültebbek akik egyénileg teljesítik a 320 krn-
es távot az öt nap alatt. Hozzánk legközelebb
álló egyéni futó Pók János, aki szintén a mi
egyesületünk tagja, és akiért mindannyian ag-
gódtunk és szurkol tunk, hogy végig tudja futni
ezt az emberfölötti teljesítményt követelő tá-
vot. Ha tehettük, mindig ott vártuk a napi cél-

A PusztaszaboIcsi Ötös tagjai: Míhalekné Bartók Mária, Adancsekné Barics Irén, Kőkutí
Lászlóné Magdi, Varga Ildikó, Debreceniné Dobrán Anikó

állomáson, bíztatva, hogy érezze, lélekben ve-
le vagyunk. Bécstől Pozsonyig szép tájakon a
Duna mellett, majd dombokon, szőlőhegyeken
rendezett településeken át vezetett az útvonal.
A Pozsony-Győr közötti távon, személy sze-
rint rám jutott az a huszonhét kilométeres na-

pi utolsó szakasz amely Szlovákián át Győrig
tartott. A Szlovák oldalon főként magyarok

lakta területen vártam a befutó társam, az otta-
ni emberek nagyon szívélyesek voltak velünk,
forró teával, zenével és bíztatással üdvözölték
a futókat. A harmadik naptól már végig hazai
utakon róttuk a kilométereket kisebb, nagyobb
településeken keresztül, mindenütt nagy sze-
retettel fogadtak bennünket. Nagyigmándon
diadalkaput emeltek a beérkező váltó, és átha-

Bemelegítés futás előtt

ladó egyéni futóknak. Az iskolások kivonultak
szurkol ni, néptáncot adtak elő és kerékpáros
bemutatót tartottak, de mégis a legkedvesebb
az volt, amikor idősebb néni kék a saját maguk
által sütött pogácsával és süteménnyel kínál-
ták a megfáradt versenyzőket.

Az ötödik napon, október 23-án Budakeszi-

től az utolsó, embert próbáló huszonegy ki-
lométer következett. Ködös, párás időben az

első hat kilométer futás hegymenetben, majd
a hegyen túl kanyargós meredek lejtő, végül
Budapest utcáin keresztül.

A Margit híd után sok-sok kisiskolás és óvo-
dás sorfalat állva kis zászlókat lengetve üdvö-
zölték a közöttük elhaladó versenyzőket. Kezei-

ket felénk kinyújtották, hogy megérinthessenek
bennünket, megható és felemelő érzés volt.

A célban is lelkes szurkolótábor foga-
dott bennünket, néhányunkat lelkesen a csa-
ládtagjaik vártak, közöttük nagy örömöm-

re kislányom, Boglárka is. Miután a csapa-
tunk minden tagja beérkezett, átázva fáradtan
csapzottan, összeölelkezve nyugtáztuk: Hát
megesi náltuk I

Csapatunk, a Pusztaszabolcsi ötös a 2009-
es Bécs-Pozsony-Budapest Szupermaratonon
a váltó csapatok között 91., a női csapatok kö-
zött a 12., és a 200-250 év összéletkor kategó-
riában, a 2. helyezést érte el.

Ezúton mondunk köszönetet támogatóink-
nak, hogy segítségükkel csapatunk részt ve-
hetett egy ilyen rangos nemzetközi versenyen I

Támogatóink: Czompó István, Pusztaszabolcs
Város Önkormányzata, M-K-SZ Kft., IRISZ

Gyógyszertár, Molnár István, Nyeső Ferenc,
Új Városi Gyógyszertár, Faunus Kft., Sza-

bó Richárd, Nemes László, Forgó Árpádné,

Gelencsér Gáspárné, Heni Virág.
Varga Ildikó
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SZABOLCSI FOCI
A megyei bajnokság negyedik fordulójában a szabolcsiak Sár-

bogárdra látogattak. Sajnálatos módon minden előzetes várako-
zás ellenére kétgólos vereséget szenvedtünk. Ami meglepő az
egyértelműen az, hogy még gólt sem sikerült rúgni. A rnérkő-
zést még két piros lap is tarkította a vendégoldalon, ami a vere-
ség egyik oka ként is említhető.

Az ifjúsági csapatnak sikerült a győzelem 5:1 arányban.
A következő játéknapon, idehaza egy kissé egyoldalú rnérkö-

zésen 3:1-re nyert a felnőtt csapat. A gólokat Kovács Balázs (2) és
Kovács József szerezték. Az ifik mérkőzésen teljesen felborult a
pálya. A hazaiak szemszögéből nézve 12:0.

A hatodik mérkőzést ismét idegenben rendezték. Abán. Egy
roppant küzdelmes, hajtós és fordulatos mérkőzésen sikerül új-
ra a három pont megszerzése. A 3:2 arányú győzelem képes volt
feledtetni a gyengébb játékot. Gólszerzők: Szabó Norbert és
Györök Attila (2). Az ifi meccsen 9:0 a vendéglátó javára.

Egy héttel később újabb mérkőzés itthon és ismételten be-
gyűjtöttük a három pontot Nagyvenyim ellen (5:1). Székely Péter
(2), Kovács József, Kovács Balázs, és büntetőből Szabados Attila
szerezték csapatunk góljait. Az ifjúsági mérkőzésen is ugyanez
az eredmény alakult ki. Egy kellemes és könnyedt labdarúgással
teli délután volt ez a vasárnapi nap.

A következő hétvége egy fájó 6:0-ás vereséget hozott Iváncsán.
Az alaposan megerősödő szomszédvár kíméletlenül kihasználta
a szabolcsiak gyengélkedését. Ekkora különbségű vereség még-

sem volt benne a mérkőzés képében. Igaz a csapat gyenge na-
pot fogott ki, sajnálkozhatunk. Túl kell lépni ezen a szombati dél-
utánon mindenképpen! Az ifik győztek, méghozzá 10:2-re.

Hét nappal később némiképpen azt a bizonyos csorbát kikö-
szörültük, ismét visszatért az együttes a győztes útra. Rácalmás
volt a szenvedő fél. A vége 3:0 a hazai pályán játszó Puszta sza-
boi cs javára. Gólszerzők: Németh Roland és Györök Attila (2). Az
ifjúságiaknak sajnos nem sikerül megismételni az iváncsai pro-
dukciót, 4:1-re kikaptak.

A sereghajtó Lepsény otthonában, a 10. fordulóban előzete-
sen mindenki három pontra és szép győzelemre számított. Csak-
hogya futballban sokszor a biztos mérkőzéseket a legnehezebb
sikeresen teljesíteni. Ez igaz volt azon a napon is. 3:1-ről nagy csa-
tában, óriásit küzdve egy pontot azonban mégis sikerült elhozni
idegenből. Váratlan volt ez a döntetlen minden focibarát számára.
Am éppen ezért. a kiszámíthatatlan események miatt szép játék a
foci. Ilyenkor mégis fájó. Góllövők: Székely Péter, Gábor Attila és
Györök Attila. Az ifik nyertek 5:3-ra a borzasztó talajú pályán.

A tizenegyedik fordulóban, kellemes őszi délutánon egy igen
nyögvenyelős győzelmet arattunk. Egy bűntetőből szerzett gól-
lal sikerült csupán felülmúlni a Seregélyes csapatát. Rengeteg
helyzetet dolgoztunk ki, de végül mégis a tizenegyes értékesíté-
se hozta meg a három pontot. A gólt Györök Attila lőtte. Az ifjú-
sági csapat 7:3-as vereséget szenvedett.

Nagy Akos

Tájékoztató az előfizetésról és köszönet
Kedves Olvasók!
Településünk újságját, a Szabolcs Híradót

évente hat alakalommal dupla számban je-
lentetjük meg, amelyekért fizetni kell. Négy
alkalommal A/5-ös méretben programaján-
latokkal pedig minden lakónak eljutatott, in-
gyenes számokat készítünk, közérdekű hírek-
kel. Ez évi utolsó számunk szilveszter előtt
jelenik meg A/5-ös méretben, minden portá-
ra eljutatva.

A dupla számok előfizetési díja évente 720
forint. Előfizethető Molnár Péter és Kovács
Dénesné terjesztőknél. valamint Szotyori-
Nagy Istvánnénál a városházán. A hirdeté-
sek díja oldalanként tizenhatezer forint, ebből
számítható a fél, negyed, nyolcad, tizenha-
tod oldalak értéke. A pénzügyekkel Kaluzné
Vargyas Marika foglalkozik.

Az újság megjelenését sokan, sokfé-
le munkával segítik. Tisztelettel köszönöm,
hogy meghívnak és tájékoztatnak bennün-
ket az eseményekről. Ahová tudunk, elme-
gyünk. Külön örömet jelent, ha reagálnak
eseményekre, cikkekre, fényképeket külde-
nek. A fényképek esetén kérem, hogy minél
nagyobb felbontású képeket küldjenek, mert
csak így tudjuk megfelelő minőségben lekö-
zölni az újságban is.

Megkülönböztetett köszönetemet feje-
zem ki Dudásné Mester Judit, Szotyori-Nagy
Istvánné szerkesztőknek, ifj. Czöndör Mihály
tervezőszerkesztőnek, valamint terjesztőink-
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AVOP Leader hírek
A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő

Egyesület munkaszervezete megküld-
te tájékoztatásul novemberi informáci-
ós anyagát. A teljes tájékoztató a www.
pusztaszabolcs.hu honlapon olvasható.
Itt olvashatja a már nyert AVOP Leader
nyertes pályázatok listáját, és a további
pályázatok témáit.

nek: Kőkuti Lászlónénak, Molnár Péternek,
Kovács Dénesnének, az önkormányzat pénz-
ügyi munkatársának Kaluzné Marikának, a hí-
rek megküldéséért Darvas Tímeának és Sterné
Kenyér Mariannak. Külön köszönetek a keres-
kedelmi egységek, üzletek minden munkatár-
sának, hogy immár huszadik éve részt vesznek
a terjesztésben.

1990-ben, amikor megalapítottuk az újsá-
got, a környékben még nem voltak hasonló
célú intézmények, leszámítva a megyei lapot.
Ma már sokan, sokféleképpen tájékoztatják a
lakókat, beleszámítva az elektronikus médi-
át is. Ez úgy gondolom nagyon jó, mert sok-
féle hírt, sokféle forrásból, szernszögből ka-
punk. A mi vezérlő elvünk továbbra is az em-
beri értékek, a helyi események bemutatása,
az egyes emberek, családok életvitelének se-
gítése, a hagyományok felkutatása, közkincs-
csé tétele, a helyi közösségek, az összetarto-
zás erősítése.

Izgalommal fogunk neki a huszadik évfo-
lyam szerkesztésének, továbbra is számítva
Önökre, pusztaszabolcsi lakókra, akikkel és
akiknek ez az újság készül.

Megkülönböztetett tisztelettel és szeretet-
tel kívánunk mindannyiuknak jó egészséget
és kitartást az életük mindennapi küzdelrnei-
ben.

Cziindiir Mihályné
főszerkesztő
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"Mindannyian megálltuk a helyünket az életben és ez
az iskolának is köszönhető!"

Negyvenéves osztály találkozó a középiskolában

A nyár és az ősz az osztály találkozók
időszaka: kereskedelmi szakközépiskolás
osztály tíz éves, gimnazista osztály húsz
éves találkozóját és egy negyvenéves talál-
kozó. Felső tagozatosok voltunk, amikor
az általános iskola földszintjén elindult a
mezőgazdasági gépszerelő képzés. Ez ben-
nünket, serdülő lányokat igen feldobott, hi-
szen "nagyfiúkkal" gyarapodott az iskola,
évente egy-egy osztállyal. Szinte minden fi-
út ismertünk névről. Messziről figyeltük,
mivel töltik napjaikat. Darnak Antival ké-
sőbb is találkoztunk, hiszen Battán dolgo-
zott. Felesége, Anna és az én párom már
harminc éve egy kórusban énekelnek. Tud-
tam, hogy már elég régóta szervezi az osz-
tálytalálkozót, hiszen, mint mondta is, a fi-
úkat úgy kellett összeverbuválni a hosszú
évek után. Jóleső érzés volt Anti visszaem-
lékezését olvasni, és remélem a régi isme-
rősök is örömmel fogadják avisszaidézett
múltat!

- Mikor kezdtétek a kotépískolát ill Pusz-
taszabolcson?

- 1965-ben, amikor mi középiskolások let-
tünk, az még az általános iskola épületében
működött. A Velinszky nevet csak 1969-ben
vette Fel. Mi voltunk a harmadik évfolyam,
egyetlen osztály indult, kizárólag fiúk szá-
mára. Valamennyicn mezőgazdasági gépsze-
relő végzettséget és érettségit kaptunk. Taná-
raink voltak: Szeremley Szabó Nándor (ma-
tematika), Moha Lajos (Fizika), Pál may Irén
(biológia, kémia, 1.-2. osztályban), osztályfő-
nök, Horváth Istvánné, Zeller Károlyné (ma-

gyar), Bernáth Júlia (orosz), Sütő Piroska (Né-
meth Józsefné) fizika, Maráczi Éva (Papacsek
Péterné) testnevelés, Káta Sándor (szakrajz,
technológia, gyakorlat), Kádár Béla (történe-
lem), Mező Zoltán (igazgató, gazdasági Föld-
rajz), Nagy Imre (erőgép), Németh József
(munkaszervezés, munkagép). Örültünk, hogy
hatan elfogadták meghívásunkat és eljöttek a
találkozóra. Nemcsak mi, ők is alaposan meg-
változtak az elmúlt negyven év alatt.

- Milyenek voltak a koridmények akkor az
iskolában?

- A tantertnünkbcn nem volt semmi rend-
kívüli, hacsak az nem, hogy kályhával fűtöt-
ték. Ehhez kapcsolódik a következő élmé-
nyem: egy április l-jén a magyartanárnő röp-
dolgozatot íratott velünk. Mikor összegyűj-
tötte a kész dolgozatokat, azok egyenesen
a kályhában landoltak, s a tanárnő közölte:
csak áprilisi tréfa volt'

- Az osztálytársak megoszlása milyen voll,
sokan voltak a pusuaszabolcsiak?

- Osztálytársaim helybéli és környékbeli

Hátsó sor. Balról jobbra a következők: Puppán Lajos, Zsapka Béla, Sarkadi László,
Horváth József, Tóth Ferenc, Sebesi Béla, Neikl Ferenc, Koczkás József. Első sor: Nagy
Ferenc, Bíró József, Géringer József, Damak Antal, Eizenberger Ferenc, Búzás Ferenc,
Magda Antal. Akik ülnek - tanáraink: Bernáth Júlia (Sas Ferencné), Czeller Károlyné,
Pálmai Irén (Horváth Istvánné), Németh Józsefné, a középiskola tantestületének örökös
tagja, Németh József.

parasztok, vasutasok gyerekei közül kerültek
ki. Pusztaszabolcson akkoriban a vasút volt a
legjelentősebb munkaadó. harminchatan jár-
tunk az osztályba, ebből húszan szabolcsiak.
Volt öt görög fiú, ők is szépen beilleszked-
tek közénk.

- Hogyan telt ek napjaitok? Milyen voll a
szakmai gyakor/al?

- Nem voltunk különösebben rendkívüli-
ek. Szorgalmasan körmöltük a házi Feladato-
kat tanítás előtt egymásról. Minden héten egy
napot műhelygyakorlattal töltöttünk. Nyári
szünidőben egy hónapot dolgoztunk téeszek-
ben. Tanítás után tanulószoba volt a vonat in-
dulásáig. Elméletileg itt kellett volna felké-
szülni másnapra. Gyakorlati lag jókat alud-
tunk, főként a korai felkelés miatt. A tanárok
erre úgy emlékeznek, hogy mi nagyonjó gye-
rekek voltunk, hiszen a tanulószobán olyan
szép csendben "dolgoztunk".

- Szárakozás voll ill vidéken?
- Szórakozási lehetőségeink eléggé szűkö-

sek voltak. Ilyen alkalomnak számított, ami-
kor az akkor még működő ercsi gimnázium
és a sárbogárdi gimnázium lányaival közös
rendezvényt szerveztck. Hogy szcrcuük-e az
ilyen programokat? Osztályfőnökünk úgy
emlékszik, hogya "buli" után a fiuk felszáll-
tak a tanárnő után a vonatra, hogy megtudják.
mikor lesz a következő. Sokat nem kirándul-
tunk. Talán másodikban voltunk három nap-
ra Agárdon osztálykirándulásként, ott nagyon
jól éreztük magunkat. Az ősz mindig mező-
gazdasági munkával kezdődött, besegítettünk
a téesznek a burgonya, komló, napraforgó és
paradicsom betakarításában.

- Voll sportélet ?
- Sportéletünk nem volt túl változatos.

Rengereget Iociztunk - még a krumpli földe-
ken is - pihenésként. A foci hol egy rongy-
labda, hol egy jól megtermett krumpli volt.

- Az érettségi hogyan sikeriilt?
- Negyedikben hozzánk került egy va-

gány budapesti srác, akit kicsaptak az elő-
ző iskolájából. Kilógott közülünk, mindig
feltűnősködött. Egy alkalommal az ő biztatá-
sára elblicceltük a műhelygyakorlatot, helyet-
te jót íociztunk. Szcrcncsére nem lett belőle
nagy baj. Közclcdcu az érettségi vizsgák ide-
je. A budapesti vagany kitalálta, hogya szak-
mai tételeket dolgozzák ki az osztály legjobb
tanulói, s ő majd mindenkinek sokszorosit-

ja. Eredménye az lett, hogy ő jól felkészült a
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negyven oldalnyi anyagból, de a nyomtatás-
ból semmi sem lett.

- El tudtatok helyezkedni a szakmában?
- Sajnos a mezőgazdaságban csak elvét-

ve maradtak közülünk, érettségi után szin-
te mindenkit elszippantott az ipar, főként az
olaj finomító. Azt azonban elmondhatorn,
hogy mindannyian megálltuk a helyünket
az életben és ez az iskolának is köszönhető,

- Jól sikerült a találkozó?
- A találkozóra térve a fiúk közül nyolcan

a feleségükkel. páljukkal jelentek meg. Bár
a "lányok" nemigen ismerték egymást, jól
el beszélgettek, szívesen mutogatták a szá-
mos unoka fény képét. Szóval ők sem unat-
koztak. A .Jiúk" inkább a régi fotókat néze-
gették, próbálták felidézni a régmúlt esemé-
nyeit, s felismerni egykori önmagukat. Nagy
élmény volt ilyen hosszú idő után újra látni
a diáktársakat. hiszen ezt megelőzően csak
az ötéves találkozót sikerült összehozni, de
már az sem mcstanában volt. Bizony erő-
sen megváltoztunk az eltelt évtizedek alatt.
Az osztályfőnöki órán nem volt könnyű pár
percbe tömöríteni negyven év történéseit.
A beszámolókat megszakítva egyszer csak
megszólalt a telefon és Athénból jelentke-
zett az egyik görög osztálytársunk. Boldog
volt, hogy legalább ilyen rnódon köztünk le-
het pár percre. Sajnos nyolc diáktársunk már
nem jelenhetett meg a találkozón.

- Nem volt könnyíí megszervezni ennyi év
után a találkozást?

- Az ötlet 2008 novemberében vetődött
fel bennem. Mivel több osztály társammal
egyáltalán nem volt kapcsolatom az elmúlt
években, sok utánajárással tudtuk csak fel-
kutatni a fiúkat. A pusztaszabolcsi, a belo-
ianniszi és a százhalombattai önkormány-
zat, a Magyarországi Görög Nagykövetség
segítségét is igénybevettük több-kevesebb
sikerrel. Szerencsére kaptam segítséget a
környékbcn élő osztálytársaimtói is. Ez-
úton is szeretném megköszönni támogatá-
sát Koczkás Józsefnek, Nagy Ferencnek,
Géringer Józsefnek és Sarkadi Lászlónak,
akik a szervezőrnunkában segítségemre
voltak. Ha lehet, szeretnérn ha az újságban
is megjelenne a nevük. Egyben szeretnék
köszönctct mondani Csányi Kálmán igazga-
tó úrnak, hogy biztosította számunkra a le-
hetőséget, hogy találkozónkat az iskola Falai
közöu tarthassuk meg. Reméljük, hogy ter-
veink szerint öt év múlva újra találkozunk.
Szeremék még egy képet elküldeni. A rni

negyvenéves "születésnapi" tortánkról ké-
szült. Így ünnepeltunk mi!

CzMné

Előadás a rákbetegségról
Dr. Simon Tamás professzor úr, a Magyar Rákellenes Liga

elnöke tartott előadást november 19-én Budapesten a rákról
az önkéntes segítőknek.

A professzor úr elmondta, hogy minden harmadik emberben élete
folyamán keletkezik rosszindulatú daganat, de nem mindegyikböl lesz
rák, mert az is előfordul, hogy a szervezet leküzdi azt. A rákot úgy ha-
tározta meg, hogy az a szervezet sejtjei nek egy csoportja, amely füg-
getleníti magát a szervezet szabályozásától, burjánozni kezd, s ezek a
burjánzó sejtek rosszindulatú daganattá alakulnak. Elhasználnak min-
den energiát és építőanyagot a gazdaszervezettől és megölik azt. A vi-

lágstatisztikában a magyar férfiak az elsők, a nők pedig a harmadikak a rákos megbetegedések-
ben. Hazánkban az újonnan fel ismert rákos betegségek hetven százaléka hatvan év Feletti ember-
ben fordul elő, a harminc százalék pedig a hatvan évnél fiatalabbakban. A rákos betegek fele gyó-
gyítható, ami időben iörténő felismeréssel kétharmad fölé emelhető. "Ha már nem gyógyítható,
a beteg élete megnyújtható. elviselhetővé tehető." - mondta Simon professzor. A leggyakrabban
előforduló ráktípusok a Férfiaknál a tüdő, a vastagbél, a prosztata, a hasnyálmirigy és az ajak-száj-
üreg rák, a nőknél a tüdő, a rnell, a vastagbél, a hasnyálmirigy és a szájüregrák.

A rák visszaszorítására kidolgozott stratégia elemei: az elkerülés, a megelőzés, a korai fel-
ismerés, a gyógyítás, a rehabilitáció és a palliativ kezelés (daganat megkerülése, például a
végbél kivarrása).

Az elkerülésnél felhívta a figyelmet az egészséges táplálkozásra, a dohányzás rnellőzésé-
re, a túlzott alkoholfogyasztástói való tartózkodásra, a szexuális kultúrára, védőoltásokra, az
óvatos napozásra, a környezet megóvására, a rnunkahelyi biztonságra, a mozgásra.

A korai felismerésnél hangsúlyozta a Figyelmeztető jeleket: vérzés, váladékozás onnan,
ahonnan nem kell, köhögés, rekedtség, székürítési zavarok, nyelési nehézség, csomó, anya-
jegy változás, indokolatlan fogyás. Felhívta a figyelmet az önvizsgálatra, amelyet mindenki-
nek rendszeresen saját érdekében el kell végeznie. Kiemelte a szűrések jelentőségét, az szű-
réseken való részvételt.

A gyógyítás formáinál említette a sebészi, a gyógyszeres, a sugárkezelést, az immunerősí-
tést és a legújabb gyógymódot a génmódósítást.

Előadásának utolsó részében szólt arról, milyen nehézségei vannak az embernek akkor,
amikor kiderül betegsége. Az ijedelem, a félelem a jövőtől, a napi gondok, a tájékozatlanság,
a magány és a reménytelenség is fokozzák a gondokat. Fontos a család, a barátok, az egész-
ségügy és a sorstársaktói kapott segítség. Szeretet, megértés, gondoskodás, ápolás, biztos
háttér. .. "Egyedül nehéz, együtt könnyebb!" - mondta.

MélyhegedűHáziasszonyok
figyelem! Ismerem már

a drága hangok útját,

Megjártam már
a szóló ének útját,

A titkos szellem
mélységes mély kútját,

Az ősi dallam újraéledt múltját.

Ingyenes részvétellel, kóstolóval
és ajándékkal egybekötött FŐZŐ-
KLUB indul november végén.

Megtanít juk az idő, pénz és
energia megtakarítására.

Jelentkezés és bővebb informá-
ció a 30-605-1561-es számon! Balogh Márta

FELHívÁs!

BEJELENTKEZÉS VÉRVÉTELRE
Tájékoztat juk Önöket, hogy szeptember lS-től a dunaújvárosi rendelő intézet-

ben be kell jelentkezniük az általános labor vizsgálatra készülő betegeknek (kivéve
akismamáknak és a cukorbetegeknek)!

Jelentkezni lehet: hétfőtől-péntekig, 9-14 óra között a 06-25-550-491-es tele-
fonszámon.
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A József Attila Közös Igazgatású AItalános Iskola és Ovoda
partneri igény-, elégedettség- és elégedetlenség

mérésének eredményei
A közös igazgatású intézmény óvodai és

általános iskolai egységei ben a minőségfej-

lesztéssel foglalkozó munkacsoportok fel fris-
sítve a korábbi partneri kérdőíveket, nekilát-
tak annak a sok munkaórát igénylő feladat-

nak, mely során partnereink igényeiről, elé-
gedettségéről illetve elégedetlenségéről sze-
reztünk információkat. Ezúton is köszönjük
rnindenkinek, hogy az általunk összeállított
kérdőívek kitöltésére időt szakítottak és visz-
szajuttatták hozzánk. Örültünk, hogy javasla-
taikkal, építő kritikájukkal, elismerő vélemé-
nyükkel megtisztelték intézményünket.

A visszajelzések alapján készült értékelés-
ről készítettünk egy rövidített változatot, ezt
tesszük most közzé, benne az általános isko-

lai intézményegységre vonatkozó megállapí-
tásokat.

Általános iskolai intézményegység partne-
reinek visszajelzései

Tanuláink véleménye:

A 4. évfolyamtói 8. évfolyamig minden ta-
nulónkat megkérdeztük. A "megcélzott" ta-
nulók 90%-a válaszolt, ez megfelel a siker-
kritériurnban meghatározottaknak. Számunk-

ra fontos diákjaink véleménye, s örömmel ol-

vastuk az általuk megfogalmazott visszajel-

zéseket! A pedagógusokkal kapcsolatos állí-
tásokra adott tanulói válaszok elégedettségre
utalnak, diákjainknak jó a kapcsolata a ne-
velők többségéveI. Ha nem értenek valamit,
bátran kérdezhetnek. problémájukkal a taná-
rokhoz nyugodtan fordulhatnak segítségért.

Véleményük szerint fontos a pedagógusok-
nak, hogy jó tanulmányi eredményt érjenek
el diákjaink. Úgy látják, hogy a tanítási órák

több mint felén mindig fegyelem van. Azo-

kon az órákon, ahol viszont nincs, számunk-
ra azt jelenti, hogy ezen a téren van még fel-
adatunk. A tanulók nagy része moriváltnak
érzi magát az iskolai tevékenységek során
(órai munka, házi feladat elkészítés, tanulás).
Többségük vallja, hogy iskolánkban megsze-

reltették vele a rnozgást. Az osztályokon belül
összetartó közösségek vannak, az osztálytár-
sak közti kapcsolat jó. A tanulók kb. 70%-a

örül, hogy ebbe az iskolába járhat. Az iskola

berendezési tárgyait nem tartják megfelelő-
nek, illetve a tisztasággal a nagyobbak kevés-
bé elégedettek. Az iskolai könyvtárt 86%-uk
hiányolja, míg a számítógépek délutáni hasz-
nálatát nem igénylik annyian. A diákönkor-
mányzat tevékenységét a kisebbek pozitívan

látják, a nyolcadikosok 40%-a érzi csak így.
A tanulók többsége a közelség rniatt tartjajó-

nak, hogy idejár. A vonzó tényezők rangsorá-
ban sajnos az iskola jó híre, a sor végén áll.

EI kell gondolkodnunk, hogy rnit tehetnénk

iskolánk jó hírének növelése érdekében. A
tantárgyak tanításának színvonalát osztályoz-
ták a tanulók, de nem a hagyományos 5 ér-

demjeggyel, hanem 1-4-ig. Az így keletkezett
iskolai átlag rninden tantárgy területen 3,1 és
3,4 közötti értéket mutat, ami tanáraink szak-

mai felkészültségének nagyon kedvező meg-
ítélését jelenti a tanulók részéről. Hiányolják

viszont az egyéni fejlesztést és fel zárkózta-
tást, korrepetálást, az egészséges életmódra

nevelést. Az iskola értékelési rendszerét jó-
nak tartják a tanulók, míg az iskolai rendsza-

bályok saját meglátásuk szerint eléggé elné-
ző, megengedő.

Iskolánk dolgozóinak véleménye:
Fontosnak tartjuk a közvetlen-belső part-

nerek visszajelzéseit. Köszönjük minden

munkatársnak a kérdőív kitöltését!
Az iskola dolgozói között jellemző az

együttműködés, egymás segítése, ami igaz a
pedagógus és nem pedagógus dolgozók kö-
zött egyaránt. A szakmai önmegvalósítás,
az egyéni elképzelések megvalósftása, a to-

vábbképzési igények figyelembe vétele meg-
történik. Az információáramlás nem mindig
problémamentes, ezen javítani kell. A dolgo-

zók többségükben jól érzik magukat ebben az
iskolában, bár az arányos rnunkarnegosztás
megfelelő érvényesülésére jobban oda kell

figyelni. A tanulók fegyelmezett magatartá-
sára minden dolgozó gondot fordít. A tehet-

séggondozásra fordítandó órakeret minimális
az iskolában, ettől függetlenül a pedagógu-
sok ezt a tevékenységet elég jó szinten látják
el. A dolgozók a szülőkkel való jó kapcsolat-
tartásra törekszenek. Javítandó terület a szín-
vonalas munkavégzéshez (oktatáshoz, egyéb

területekhez) szükséges eszközök biztosítá-

sa. Megérett a helyzet a helyi tantervek újra-
gondolására. átalakítására. Minden tantárgyi
terület színvonala a megfelelő értéket mutat-
ja, bár a pedagógusok kicsit talán szigorúb-
bak önmagukkal szemben, mint a közvetlen
partnerek (pl. diákok, szülök). Iskolánkban

az oktatás színvonalának megfelelősége mel-
lett a hozzáadott értékekre kellene nagyobb

gondot fordítani, amivel az iskola megtartó

erejének fokozását lehetne elérni. A fenntartó
által biztosított nem kötelező órák keretéből
sajnos nem jut szakkörre, előkészftőre, illetve

minimális a felzárkóztatásra fordítható órák
száma, ez viszont tőlünk független.

s-uuu vélemények:
A korábbi szokásunk kal ellentétben az

idén nem küldtük el a szülőkhöz a kérdőíve-
ket, hanem a szülői értekezleten részt vevők-
től vártunk választ. Ezzel a módszerrel talán

sikerül fokoznunk az év végi szülői értekez-
letek iránti érdeklődést, hiszen így, nem csu-
pán elmondhatják, hanem le is írhatják véle-
ményüket iskolánkról. az ott folyó munkáról,

tevékenységekről. Fontosnak tartjuk, hogy

a szülők elégedettek legyenek iskolánkkal.
ezért voltunk kíváncsiak válaszaikra. melye-
ket ezúton is köszönünk l

A szülők elégedettek az iskola értékelési
rendszerévei és a kisegítő személyzet munká-
jával. Az iskola nevelési elvei és a családi ne-
velés elvei többnyire megegyeznek. Fokozot-
tabban kell odafigyelnünk arra, hogy keres-
sük és találjuk is meg a tanulók sikerélmény-

hez juttatásának lehetőségeit. A kérdésekre

adott válaszokból kiderül, hogy a szülők leg-
kevésbé az iskolai környezettel és felszerelt-
séggel elégedettek. A szülök által szívesen

látogatott programok sorrendje megegyezik
az előző években tapasztaltakkal. A megje-
lentek nagy százaléka szívesen jön szülői ér-

tekezletekre, nyílt napra, fogadóórára, iskolai
kirándulásra. Kíváncsiak az iskolai műsorok-
ra, társadalmi munkában szívesen vesznek
részt. (Megjegyzendő, hogy ezeknek a prog-

ramoknak a látogatottsága sajnos messze el-
marad a kapott százalékos értéktől.) Ezúton
hívjuk és szívesen látjuk a szülőket a nekik

szervezett vagy általuk is látogatható prog-
ramjainkra. A tanulókkal ellentétben a szü-
lők elnézőnek tartják a külső megjelenésre
vonatkozó és a tiltott tárgyak behozataláról
szóló szabályokat. Szigorúnak vélik a felsze-
relés és a házi feladat hiányának következmé-
nyét, a késésért és hiányzásért járó büntetése-
ket. A tantárgyi területek színvonalának szü-
lők általi megítélése a tanulókéhoz hasonlóan
jó, aminek nagyon örülünk! Az egyéb okta-

tási-nevelési területekre kapott átlagok több-

ségükben elmaradnak a tantárgyi területeké-
től. A tehetséggondozást és versenyezterést.
valamint az osztályközösség-építést tartják a

megfelelőnél magasabb szintűnek. A tovább-
tanulásra való felkészítésről, egyéni fejlesz-
résről, felzárkóztatásról vélekednek úgy, hogy

nem túl kiemelkedő. Ezekre nincsenek plusz

órák, hiszen a kötelező órákon felüli órakeret-

ből ilyen jellegű foglalkozásokra sajnos már
nem jut. A szülői válaszok szerint is nagyobb

gondot kellene fordítani a tanulási technikák
tanítására, az egészséges életmódra neve-
lés hangsúlyozására és a szabadidős iskolai
programok mennyiségének növelésére.

Néhány szülői kérdőíven egyéb észrevétel-
ként találkozhattunk az alábbi megjegyzések-

kel, miszerint az iskola óvodákkal való ösz-
szevonását a szülők feleslegesnek tárják, ők

nem látják ennek - az önkormányzat által ho-
zott döntésnek - az értelmét. Úgy gondolják,
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az iskolára ráférne egyalapos felújítás, továb-
bá úgy vélik, szükség lenne az iskolai könyv-
tárra.

Középiskolai visszajelzések:
Köszönettel tartozunk válaszai kért, javas-

lataikért, építő kritikájukért annak az öt kö-
zépiskolának, akik kitöltötték és visszaküld-
ték a kérdőívünket.

A válaszadók közül a többségnek nincs in-
formációja iskolánk működéséről, a helyi kö-
zépiskola elfogadhatónak tartja munkakap-
csolatunkat, s az ő értesülései vegyesek isko-
lánkról. A középiskolák hatékony kapcsolat-
tartási formának tartják a következőket: szak-
mai tanácskozások, közös rendezvények, nyílt
napok, pályaválasztási szülői értekezletre szí-
vesen eljönnének, ha meghívót kapnának.

Erősségünknek tartják:
- tanulóink jól megállják helyüket a kö-

zépiskolájukban
- tanulóinknak jó eredményeik vannak
- tanulóink településhez való kötődését
- a tanulók sporthoz való pozitív viszo-

nyát
Gyengeségünknek tartják:
- a tanulók idegen nyelv tudását
- matematikai kompetenciák hiányát
- motiváltság hiányát

Óvodai visszajelzések:
Köszönjük a pozitív véleményeket, építő

javaslatokat'
Hatékony kapcsolattartási formaként az

óvónők a nyílt napokat, ünnepeket tartják jó-
nak, de említették a szülői értekezleteken va-
ló részvételt illetve a szakmai tanácskozáso-
kat Az iskoláról alkotott véleményük jó. Az
óvónők pozitívan ítélik meg, hogy az első
osztályosok eredményeiről tájékoztatást kap-
tak félévkor, ami egyértelműen a közös igaz-

gatás hozadéka. Mivel erre van fogadókész-
ség, ezt célszerű év végén is megismételni.

Erősségünknek tartják:
- művészeti oktatást
- házi versenyek megrendezését (versmon-

dó, ének, stb.)
- sportolási lehetőségek biztosítását
- tantárgyi versenyekre való felkészítést
Gyengeségünknek tartják:
- környezet tisztán tartását
- külső és belső környezet rendben tartá-

sát, óvását
- a kevés óvodai látogatást

Képviselő-testület tagjainak visszajelzése:
Köszönjük a képviselő-testület azon tagja-

inak (9 fől, akik válaszoltak kérdéseinkre, s
ezzel segítik munkánkat!

A válaszolók többségének vegyes értesü-
lései vannak iskolánkról. Céljainkat nem is-
merik egyforma mélységben. Úgy gondolják,
hogy városunk kulturális életét meghatároz-
za az általános iskola, befolyással van város-
unk arculatára. A képviselők zöme úgy íté-
li meg, hogy az iskola képzési kínálata nagy-
részt kielégítő, esetleg szélesebb lehetősége-
ket nyújthatna, pl. idegen nyelv oktatása te-
rén. Mindannyian fontosnak tartják, hogy az
idegen nyelv oktatása magasabb óraszámban
és magasabb színvonalon történjen. A vála-
szolók mindegyike javítana az iskola épületé-
nek állagán. Többségük törekszik arra, hogy
a város költségvetéséből a jelenleginél többet
fordítson az önkormányzat az iskolában folyó
munka színvonalának emelésére. Bíztatnak
bennünket a pályázati lehetőségek útján sze-
rezhető támogatások elnyerésére.

Civilszervezetek vezetőinek véleménye:
A válaszolóknak köszönjük, hogy megtisz-

telték iskolánkat véleményükkel!

Az iskoláról kapott információjuk vegyes.
Az iskola céljairól részinformációkat szerez-
tek, nagyvonalakban ismerik azt Úgy gon-
dolják iskolánknak nagy jelentősége van a
város közoktatásában, illetve a pedagógusok
részt vesznek a város kulturális életében. A
válaszolók fele szerint a lakossági igények és
az iskola kínálata összhangban van, a másik
fele úgy gondolja iskolánk nem elégíti ki az
igényeket PL: szélesebb lehetőségeket nyújt-
hatna az idegen nyelv képzés területén. Mind-
annyian úgy gondolják, hogy az iskola épüle-
tének állaga és az eszközfelszereltség javítás-
ra szorul. Ők úgy vélik a pedagógusok anyagi
helyzete is pozitív irányú változtatást igényei-
ne. Szívesen tesznek azért, hogya költségve-
tésből a jelenleginél többet fordítson az ön-
kormányzat az iskolára. A pályázati lehetősé-
gek kihasználására ösztönöznek minket,

További javaslataik:
- alsóbb évfolyamos diákok biztonságá-

nak növelésére nagyobb figyelmet for-
dítsunk;

- nagyobb hangsúlyt helyezzünk az etikai-
erkölcsi nevelésre;

- magyarságtudat erősítése az iskolában;
- értékek megbecsülése, történelmi múl-

tunk tisztelete;
- többféle idegen nyelv oktatása;
- szabadidős programok agyerekeknek.

Köszönjük minden partnerünk visszajelzé-
sét! Örültünkjavaslataiknak, elismeréseiknek,
az építő kritikáik pedig segítségünkre lesznek.
Nagyon bízunk abban, hogy az elkövetkezők-
ben is mindenki számára kedvező hozadéka
lesz a köztünk lévő partneri viszonynak.

József Attila Közös Igazgatású
Általállos Iskola és Óvoda

millőségfejlesztéssel foglalkozó
munkacsoportja
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Termésképkészítés az általános iskolában
Évek óta hagyomány az általános isko-

lában, hogy ősszel, amikor a természet tar-
ka ruhát ölt és gazdagon kínálja terméseit,
a gyerekek zöldségekből és gyümölcsökből
szobrokat, apró magvakból, színes falcvelek-
ből képeket készítenek.

Idén már az óvónőkkel együtt terveztük ezt
a programot. Mivel a legkisebbek szobrászkod-
ni még nem tudnak, és sajnos már egyre keve-
sebb kiskertben teremnek meg az alapanyagok,
az intézmény ÖKO munkacsoportja úgy dön-
tött, hogy csak termésképek készüljenek.

November 2. hetében az ovikban és az ál-
talános iskolában munkához láttak az ügyes

kezű és türelmes gyerekek, pedagógusok és
szülők, Az alapanyagok között ott volt szin-
te valamennyi fűszernövényünk szárított le-
vél vagy termés formájában. Nem hiányzott a
lencse, bab, kukorica, köles, rizs, mák, sőt az
őrölt kávé és kakaó sem.

Az óvodákban kiemelkedő volt a szülők öt-
letessége. Az óvónők lelkesen mesélték, hogy
milyen kreatív anyukák, apukák vannak.

Remek alkotások születtek az iskolában is,
melyek értékelésekor az ÖKO munkacsoport
tagjai ból álló zsűri sokáig tanakodott. Végül
úgy döntöttek, díjaznak egyéneket, csapato-
kat és osztályokat.

Stílusosan a jutalom nak is valamilyen ter-
mésnek kellett lennie. Ezért az 1-3. helyen
végzett diákok és osztályok, valamint azok a
különdíjasok, akik térbeli kompozíciót készí-
tettek, gyümölcsdíjban részesültek. Cukor és
csoki helyett fügét, datolyát, kivit, aszalt sárga-
barackot és szilvát, mazsolát, rnandarint, almát
és földimogyorót kaptak a legügyesebbek.

A legszebb alkotásokból kiállítás nyílt
mindkét óvodában és az általános iskolában.
További fényképeket találnak az intézmény
honlapján.

Dudásné Mester Judit

AGROSZERVIZ Kft.
--Az On megbízható partnere!

SZOLGÁLTATÁSAINK

Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!

2009 júliusától minden munkanapon
tudjuk fogadni gépjármű műszaki
vizsgáztatást igénylő ügyfeleinket.

Újdonság a tehergépkocsik nemzetközi
műszaki vizsgáztatási lehetősége!

• Gépjármű kőrnyezetvédelmi
vizsgálat

• Gépjármű eredetiség vizsgálat
• Gumiszerelés, centírozás
• Gépjármű állapotfelvétel
• Tachográf szerelés, illesztés
• Közúti jármű-, és mezőgazdasági

gépjavítás
• Klímafeltöltés, -javítás

2457 Adony, Ady Endre út 82.
Telefon: 06 (25) 231-347/126-05 mellék· 06 (30) 405-4541

www.agr05zerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől-csütörtökig 6.30-15.00, pénteken 6.30-12.30
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Kicsit megkésve, de stílusos időpontban:
november 13-án pénteken került sor az álta-
lános iskolában a Halloween-partira. A szo-
kást, mely angol nyelvterületről származik,
Varga Gergely, iskolánk angoltanára vezette
be nálunk a diákok nagy örömére.

Osztályával már délelőtt végigjárták a tan-
termeket, hogy ijesztő jelmezeikben az esti
partira hívogassák a gyerekeket. Mi apró cso-
kikkal, cukorkával vártuk őket, nehogy üres
maradjon a zsákjuk.

Délután szállingózni kezdtek seprűiken a
boszorkányok, belibbent néhány szellem, ér-
keztek a zombik, vámpírok. A jelmezes fel-
vonulás végére bebotorkált egy múmia is.

Kedves Olvasó!
2009. november 4-én az 1. a és a 2. a

osztály Imre napi nagytakarítást rende-
zett a Katolikus templom környékén.

A gyerekek gereblyével felszerelve jöt-
tek. Természetesen a szülők is dolgoztak.

Jó volt látni a munkakedvet!
Söpörtük, gyűjtöttük a faleveleket. Ajá-

ték sem maradhatott el, a talicskába nem
csak falevél került, hanem a legügyesebb
gyerekek is.

timény volt látni őket.
Télen folytat juk!
Legyen szebb környezetünk!
A programot az Öreg Diákok Baráti

Egyesülete támogatta.

Ház; Arpádné
Pappné Bánócz; Ilona

Halloween- parti
Elég nehezen indult a buli. Hiába, a részt-

vevők nem szeretik a világosságot.
Hogy felrázzák a lagymatag vendégsere-

get, a su li frissen alakult tánckara: a School
Dance mutatta be műsorát. A lányok a 6.a,
6.b, 7.a és 8.b osztály tanulói.

Ahogy sötétedett, úgy oldódott a hangulat.
A táncban kimelegedett banyák és egyéb rérn-
ségek egyre sűrűbben látogattak a büfét, ahol a
DÖK és az SZMK jóvoltából ingyen ehettek,
ihattak. Legnépszerűbb a lilahagymás zsíros
kenyér volt, amire véletlenül sem került fok-
hagyma.

13-án pénteken a balszerencse sem került el
bennünket: a tánc forgatagában egy fiú olyan

Akiktó1
búcsúztunk ...

AUGUSZTUS SZEPTEMBER

Fábián Antalné
Kristóf Kálmán
Spiegei Jánosné

75 év
86 év
90 év

Schneider Ferencné
Varnyu Györgyné
Tóth Sándor
Szloboda Józsefné
Szente Imre
Mráv Tibor 63 év

szerencsétlenül esett el, hogy kifordult a tér-
de. Mentő jött érte. Hamarosan megérkeztek
az ijedt szülők is, akik elmondták, hogy fiuk-
kal nem először történik baleset.

A megszeppent vendégsereg azt hitte, vége
a partinak. Szerencsére komoly baj nem tör-
tént, így folytatódott a mulatság.

Este hatkor már a szellemek is fáradtnak
tűntek, az ennivaló is elfogyott az utolsó mor-
zsáig.

Az idősebbek felpattantak söprűikre és ke-
rékpárjaikra, az ifjabbakért pedig megérkez-
tek a szüleik. Szétszéledtek a sötétben.

Dudásné Mester Judit

OKTÓBER

80 év
92 év
76év
86év
96év

Wercz Lajos
Tamon István
Fleck József
Szatmári Lajos
ifj. Jónás Sándor
Hajnali József

63 év
61 év
51 év
46 év
51 év
60 év
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Minőségfejlesztő tevékenység az óvodában
Mindkét óvodai szervezeti egységben a Commenius 1 minőségfej-

lesztő tevékenységet alkalmazzuk, melynek keretén belül évente fel-
mérést készítünk partnereink körében. Célunk, hogy megismerjük a
gyermekek, a szülők, a kollégák, a közvetett partnereink véleményét
óvodánk Felszereltségéről, infrastrukturális ellátottságaról és feItérké-
pezzük segítségükkel, hogy milyen fejlesztésekre lenne szükség mind
az épületeket, mind a berendezési tárgyakat, mind a játék és mozgás-
fejlesztő játékokat illetőleg. A vizsgálat során minden adatot bizalma-
san kezelünk. A partneri igényfelmérés eredményeinek alapján hatá-
rozzuk meg az elkövetkezendő időszak feladatait.

Az elmúlt nevelési évben az alábbi visszajelzéseket kaptuk a köz-
vetlen partnereinktől.

Gyermeki felmérés
A Ielmérésből kiderül, hogy a gyermekek elégedettek az óvoda fel-

szerelésével, szívesen járnak ide, szeretik a változatos programokat, a
sokféle játékot. A gyermekek szeretnének több udvari játékot, pl.: hin-
tát, Iavárat, labdát, ugráló kötelet, mászókat.

Munkatársak
Egyiillmííködés, segítség nyújtás
A kollektíva többsége úgy ítél i meg, hogy a munkatársakra jellem-

ző a segitségnyújtás, a közös célért való együttműködés.
Szakmai önmegvalósítás, nevelési egység
Az óvodaegységet tekintve az eredmény bíztató, azt mutatja, hogy

sikerült összehangolni nevelési Feladatokat, elveket, a célok közösek

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki Dr. Juhász Juditnak, Kólmtiné

Magdinak és az ercsi gyógyászati segédeszközboIt
dolgozóinak, hogy édesanyánk, nagymamánk utolsó,

nehéz időszakát megkönnyítették, fájdalmunkban
mellettünk álltak.

Mál/yi Lajosné és Beatrix

és az óvónők megkapják azt a szakmai önállóságot, mely elengedhe-
tetlen a sikeres pedagógiai munkához.

Közérzet
Erősen rányomta a bélyegét az összevonás ajó hangulatra. Keresnünk

kell azokat a lehetőségeket, amelyek segítenek abban, hogy ismét egy
olyan közösséggé váljunk, ahol jól érezzük magunkat, a problémák nyíl-
tan és őszintén a felszínre kerülnek és a megoldást is közösen keressük.

Szülők
Amivel elégedettek a Zsiráf Óvodában: Az óvó nénikkel való őszin-

te kapcsolat, a gyermekek felkészítése az iskolára, óvónők szakmai fel-
készültsége, gyermekek önállóságra nevelése, foglalkozások minősége
(játékos, ötletes, változatos tevékenykedtetés), tiszta, esztétikus környe-
zet, ünnepek, ünnepélyek, óvodai rendezvények színvonala, környezet-
barát nevelés, EMK (eröszakmenetes, együttműködő kornmunikáció),
népi dalos játékok, néptánc, hittan.

Elégedetlenek: Lisztérzékeny gyermekek intézményi étkeztetése
nem megoldott. Öltözőszekrények száma kevés - nem minden gyer-
meknek jut egy szekrény. Óvodai bejáratnál nincs kerítés, nincs kuka.
Óvónői létszám kevés. Majális elmaradt. Logopédus korábban kezd-
jen foglalkozni a gyermekekkel.

Amivel elégedettek a Manóvár Óvodában: Az óvó nénik, dajkák
munkájával,a sok programmal, a gyermekek fejlődésével, a csoport-
szobák és tornaterem felszereltségével, a higiéniával, a gyermekek ér-
tékelésével, a változatos gyermek heti programokkal.

Elégedetlenek: Akadálymentes bejutást szeremének. a bejáratnál
töredezett a járó lap, kerékpároktói nehéz a bejutás, a fürdőszobák fel-
újításuk időszerű lenne, a gyermeköltöző szekrények rossz állapot-
ban vannak, az udvari játékok bővítésre, a tönkrement játékok pót-
lásra szorulnak.

Az eredményes és hatékony óvodai nevelő- fejlesztő munkánk el-
képzelhetetlen a partneri vélemények, elvárások ismerete nélkül. Kö-
szönjük, hogy válaszai kkal segítették sikeres rnűködésünket.

Horváth Károlyné, Sinka Áglles

VÁLLALJUK:

Vezetékes és
vezeték nélküli
riasztó rendszerek
Technológiai, vagy
biztonságtechnikai
kamerák
Kapunyitó
automatikák
Kaputelefon
telepítése, javítása,
karbantartása.
Villanyszerelés

- Alapszerelés

- FelÚjítás

- javítás

Érintésvédelmi-
villámvédelmi
felülvizsgálatok.

•••40

06-20/261-8781
06-20/911-1002

Márton napi
felvonulás

November II. Márton napja. A hozzá
kapcsolódó néphagyományt idén is felele-
venítették az óvodások, akikhez csatlakoz-
tak az általános iskolások is.

Készültek a lámpionok. töklámpák az es-
ti felvonuláshoz. A kicsik libás énekeket ta-
nultak.

12-én az óvodások természetesen libazsí-
ros kenyeret uzsonnáztak, majd 16.IS-kor
elindult a Manóvár és a Zsiráf Óvoda elől a
menet. A városháza elötti téren találkoztak
a felvonulók. Mint sok-sok szentjánosbo-
gár, úgy világítottak az apró mécsesek a sö-
tétben. Gulyás Judit köszöntötte a névnap-
jukat ünneplő Mártonokat. majd felcsendül-
tek a libás énekek. Azután mindenki letette
kis lárnpáját a tér közepére, és hazasétált.

Még másnap reggel is égtek a mécsesek,
emlékeztetve a nevezetes napra.

Dudásné Mester Judit
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Csoportavató a Zsiráf Ovodában
Hagyományainkhoz híven - négy éve - tartjuk a szeptemberi cso-

portavatót az óvodában. Erre az eseményre mindig meghívjuk a jö-
vendőbeli óvodásokat is.

A csoportavató lényege, hogy ezen a napon együtt legyen gyermek
és szülő, régi és leendő óvodás és olyan légkörben teljen a délelőtt,
ahol felnőtt és gyermek egyaránt jól érzi magát, feloldódik, együttmű-
ködik, és ezzel közelebb kerülnek egymáshoz.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy ez egy különleges
együttlét, amely olyan élményt nyújt a résztvevőknek, amit érdemes
folytatni.

A csoport életében részt vevő felnőttek (óvó nénik, dajka nénik)
nagy izgalommal készültek az idén is és várták a gyerekeket, szülő-
ket, meghívott vendégeket, akik tiszteletüket tették ezen a napon.

A Hold csoportos óvó nénik bábozással készültek (kötélhúzás), ezt
követően a gyerekeket bevonva egy drámajáték keretében almás- és
szőlőskertbe látogattak, versekkel, énekekkel imitálták a szüretelést.
Majd só-Iiszt gyurmázáshoz hívták a szülőket, mely során őszi gyü-
mölcsöket készítettek. Végül szőlőt préseltek és sült tökkel kínálták a
vendégeket.

A Szivárvány csoportos óvó nénik feszültségoldó, kapcsolatépítő
játékkal indították a tevékenységet, melynek a szülők, vendégek épp
úgy aktív részesei voltak, mint a gyerekek. Ezt követően két kisebb
csoportban folytak tevékenységek. Az egyikben elkészült a .Jvli vá-
rosunk" tépéstechnikával, ragasztással, rajz kiegészítéssel. A másik
csoportban repülőgépek és hangár készült, gyertyákkal díszített kifu-
tópályával. A sort közös felelgetős játékok zárták.

A Csillag csoportban csoportépítő játékkal kezdtek. Majd a "Két
kicsi bocs és a róka" mesét hegedűszóval színesítve, bábbal adták elő.
A szülők és gyerekek közösen készítették el a mese szereplőit, és ezt
követően gyümölccsel kínálták a résztvevőket. Közös udvari játékra is
sor került ezen a délelőttön.

A Napsugár csoportos óvó nénik mesét dramatizáltak (A büszke
Tölgyfa). Azután megmozgatták a gyerekeket versekkel, mondókák-
kai, amelyek a vándormadarakról szóltak. Ezt a témát folytatva, szü-
lők segítségével fecskéket festettek, melyek egy rögtönzött villany-
drótra kerültek a csoportszobában. A program lezárásaként itt sem
maradt el az őszi gyümölcsfogyasztás és a közös udvari játék.

Reméljük mindenki jól érezte magát, jövőre is várjuk a látogatókat.
Csiki Andrea

"Egy nap a tiszta kezekért!"
Október 15-én, az UNICEF kezdeménye-

zésére, a Kézmosás Világnapja alkalmából
óvodánk - a Manóvár Óvoda -, minden cso-
portjában lelkes munkálkodás folyt, felhívva
a figyelmet a szappannal történő rendszeres
kézmosás fontosságára.

A csemeték gyakorolták a kézmosás öt lé-
pését, az óvó nénik sok játékos ötlettel tudato-
sították bennük az egészség megőrzésének je-
lentőségét.

Környezetbarát "varázsszappannal" mosott
kezet minden gyermek és felnőtt.

Ezúton köszönjük Lepsényi Marietta és
Holka Krisztián független vállalkozók, és a
Tiszta Utak- Élő táj civil szervezet segítőkész
támogatását!

Lepsényi Jánosné
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KÉPES HÍR E K HÍR E KKÉPES HÍR E K

Közmunkások a temetőben

Közmunkások a temetőben

Tíz éves osztály találkozó:
Tiszteletadás Magdi néni emléke előtt

KÉPES

Aki mindig jól teljesít: Bölcskei Gyuri
a Négy évszak Maratonon

Az orosz nagykövetség felújította az orosz katonai temetőt
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KÉPES KÉPES HÍREKHÍR E K

Szeméthegyek Pusztaszabolcs és Velence között

HÍREK KÉPES

Elektronikai hulladékgyűjtés

Egy kis játék az Imre napi takarításon A második világháború áldozatainak
emléktáblája
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"Az élet nem pislákoló gyertya, mely
gyorsan leég, hanem lobogó fáklya, amit
csak rövid ideig tartok a kezemben, és
csak azt kívánom, hogy minél vakítóbb
fénnyel lángoljon ...n

[GEORGE BERNARD SHAW]

el a meg nem éttés, az érteni nem akarás

miatt, legfeljebb egy időre félre állt, bevár-
ta azt az időt, míg újra érdemes lesz "harc-
ba szállnia':

Egyedi, mélyről fakadó, fáradhatatlan
segítőkészségét azt hiszem, sokan megta-
pasztalhattuk. A sok - sok pogácsa, melyet
a különböző rendezvényekre grátiszban
süttetett, a személyes közvetlen segítések
sorozata le sem írható.

Milvius Attila, bár nem ide szűletett, sze-
rette Pusztaszabolcsot és a város lakóit.

Mikor pályázaton elnyerte a középisko-
lában működő konyha vezetését-üzemel-
tetését nagyon meglepődtem, hogy O ezt
akarja csinálni. Néhány évig dolgoztunk
együtt - "jót, s jól - ebben áll a nagy titok"
volt a vezérelve. Hallottam egy kis ovistól:
"Attila bácsi finomat főz" - mint mindig.

Nem tudom, hányan ismerték Attila má-
sik énjeit.lmádott olvasni - ez volt az alap-
ja hatalmas műveltségének. Azt hiszem,
igazán csak az irodalommal szeretett vol-
na foglalkozni. Tán ezzel magyarázható
Erna irodalmi vénája is. Korábbi írásai úgy
tudom, a Kelet-Magyarországban jelen-
tek meg. Hogy miért lett "pálya tévesztett';
ma már, nem kérdés. Talán így lett Puszta-
szaboles egy értékes emberrel gazdagabb.
Versei aforizma szerűen letisztultak, mély
érzésekkel átitatottak, az élet lényegét ke-
resők.

Igen szerette Attila a történelmet is. Fő-
leg a magyarság őstörténete foglalkoztat-
ta. Valami különös vonzalom fűzte népünk
ősi vallási kultúrájának megismeréséhez.
Szinte hihetetlen, mennyi mindent ismer-
tem meg általa.

Nagyon szerette a zenét. Tavaly a Rolling
Stones koncertjét ki nem hagyta volna. O
maga is zenélt: hegedült, gitározott.

Nem titok - gondolom -, hogy A ttila iga-
zi Homo ludens, azaz játékos ember volt.
Sokféle társasjátékot kedvelt, és kiváló-
an játszott. Utoljára szombaton tarokkoz-
tunk. Attila vidám volt, könnyed és nagy-
vonalú. Mi az esélytelenek nyugalmával
fogadtuk győzelmeit. A játék végén öröm-
mel rajzoltuk a mosolygó Holdat és a csilla-
gokat. Csak azt gondoltuk, hogy milyen jó-

In memoriam MILVIUS ATTILA
(1951-2009)

Azt hiszi az ember, hogy ilyen csak más-
hol, másokkal- talán időben meg sem ha-
tározhatóan - történhet meg. Sajnos, ez
mégis megtörtént.

Meghalt Milvius Attila. Pillanatok alatt,
úgy, hogy sehol, senki sem tudta volna őt
megmenteni. Halála is olyan konzekvens
volt, mint az élet dolgairól való felfogása.

Attilát a barátomnak mondhatom.
Mindig csodáltam Ot, ha életpályáinkat

vizsgálom, sok hasonlóságot, találok ben-
nük.

Szinte pályakezdő kertészmérnökként
jött ifjú feleségével Pusztaszabolcsra dol-
gozni, hogy egzisztenciát, otthont teremt-
sen, felnevelje, útjukra indítsa gyermeke-
it. O emellett komolyan foglalkozott a na-
gyobb közösség, a település gondjaival is.
tn a nagyközségi önkormányzat képvise-
lőtestületében végzett munkája során is-
mertem meg. Végtelen türelemmel, hihe-
tetlen segítőkészséggel, empátiával koze-
ledett mindenki felé. Szakmai kérdésekben
viszont szinte hajlíthatatlan, következetes,
állhatatos volt. Sokszor és sokat vitatko-
zott. Gyakran tán félre is értették. Egy do-
logban azonban biztos vagyok: mindig a
közösség érdeke volt számára a meghatá-
rozó. Halk szavai, finom beszéde, ha meg-
hallgatásra - megértésre kerültek, akkor
derűsen ült vissza társai közé. Ha nem volt
sikeres - mert meggyőződéssel hitt ietké-
szültségében - újra és újra kezdte, érvrend-
szerét tovább tinomitva, hangját halkabb-
ra, tompábbra eresztve, hogy szavai - mint
jól elgurított üveggolyók - mindenkinél cél-
ba érjenek. Azt hiszem, sohasem csüggedt

MILVIUS ATTILA

Milvius Attila

Nem vagyok ...

Nem vagyok járda,
Hogy rajtam tapossanak,
Sem földút,
Hogy málhás szekéren
Üldögélők
Hajtsák az ökrüket
Göröngyös gerincemen!

Nem vagyok erdő,
Hogy bordáimat
Harkály kalapálja,
Sem tisztás,
Hogy kinyírt fákat
Dobáljanak
Fűverte hasamra.

Nem vagyok folyó,
Hogy emberek szennyét
Fölhígítsam,
Sem sziget,
Hogy mocskos ingeket
Vízmosta vállamra hajigáljanak.

EMBERvagyok én is!

De még jobban szeretnék
Tiszta PATAKlenni!

pofa nyereményeink vannak. Azóta sajnos
tudom, Attilám. hogy Tied a Világegyetem
egyik fényes csillaga, és ott már csak egy
karnyújtásnyira van tőled a Hold, és mo-
solyog Rád. Mi pedig itt lent csak dadogva
emlékezünk, felnézünk az égre, és probál-
juk megtalálni valamelyik csillag ragyogá-
sában különös-különleges mosolygásodat.

lsten Veled Attila! Sokan, sokáig nem fe-
ledünk.

Pusztaszabolcs. 2009. november 15.

Jutka
[Harangozó Jánosné]

Rokonlelkek találkoznak, hiszek benne. Amikor találkoztunk a könyvtárban, jó volt vele lenni. A festészet is érdekelte, a szín és
formavilág, sőt írt, papírra vetette a gondolatait. Nem mutatta meg, mosolygott, amikor rákérdeztemJvtajd" - mondta.

Emlékszem 2006-ban a rendhagyó író - olvasó találkozó előtt éppen a postán voltunk, beszélqettünkiJvteqenqedi. hogy támo-
gassam a rendezvényt?" Eza mondat jól jellemzi Milvius Attila habitusát. Ha hozzá fordultam, bármilyen dologban segített. Nem
sok olyan ember van, akit annyian úgy ismertek volna, ahogyan őt: a jóindulatú, közvetlen, kellemes társasági embert.

Oly hirtelen ment el tőlünk, hogy nem is tudjuk felfogni, egy pillanat volt az egész, megállt a szíve,döbbenetes. Pusztaszabolcs
városa elveszítette egyik pótolhatatlan, közéleti emberét, Milvius Attilát.

Balogh Márto
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06-70/379-8156

A pusztaszabolcs;lakosok számára
sürgősségiorvosi ellátás elérhető a nap

huszonnégyórájában a

06-20/933-6767
telefonszámon,

munkaidőn kívül használható még
a kulcsi központi ügyelet száma:

06-25/251-063
Dr. Kádár Attila gyermekorvos telefonszáma:

06-20/986-6060
06-25/272-467

Körzeti megbízott telefonszáma:

06-20/967-6247
Polgárörség telefonszáma:

06-20/310-6014
Önkéntes tüzoltók:

TÁJÉKOZTATÓ!
Pusztaszabolcson munkanapokon a a település háziorvo-

sai érhetők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es
mobilszámon. Az orvos saját autóján szükség szerint ház-
hoz is megy.

16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvo-
sa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellá-
tás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellá-
tás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhe-
tő a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767 (rnobil)
és 06-25/251-063/101 m. (vezetékes).

Ünnep és munkaszüneti napokon a központi sürgősségi
orvosi ügyelet 24 órában érhető el a fenti módon.

Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra eiőtt ne
próbálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet, ne zavarják fe-
lesleges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/
933-6767-es mobil telefonszám segítség kérésre bármikor
alkalmas. Ezt a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi
háziorvosok biztosítják kilencedik éve.

Tehát, javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefon-
jukba elmenteni, a lakásba jóllátható helyre kiírni, a 06-20/
933-6767-es telefonszámot.

Együttmüködésüket köszönik a település háziorvosai.

TUDJA MEG MI TÖRTÉNT
PUSZTASZABOLCSON!

Nézze a helyi kábelrendszeren

a TÓ TÉVÉ műso,át
a SZABOLCS MAGAZINT

Hírek, információk, hitélet, érdekes emberek,
kisebbségi ügyek, nevelési tippek, építészeti,
kulturális értékek, mezőgazdasági, állattartási
tanácsok. Tudósítások, riportok, sport a Szabol-
csi Hét című híradóban, élő beszélgetések a
közélet legfontosabb kérdéseiről.

ÉLŐ ADÁS:
hetente csütörtökön 18 órától

Ismétlés: kedden 18 órától

Szerkessze velünk a Szabolcs Magazint!
Tegye fel kérdéseit!

A stúdió telefonszáma:
22/570-376 (üzenetrögzítő)

22/570-377

FELHívÁs!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az ügyfél-
fogadási óráit a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban tart-
ja, szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerződéseket a hét minden napján köt - szombaton és vasár-
nap is - Pusztaszabolcson, a megrendelő lakásán előzetes
egyeztetés alapján: 06-30-639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogya szerződéskötés-
hez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulaj-
doni lapot telefonon, nála rendeljék meg. Szombati és vasárna-
pi szerződéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésőbb
pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleirnet, hogyalakótelkek műszaki meg-
osztását, telekalakítást szintén nálam rendeljék meg, mivel a
műszaki megosztás előtt a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál az előzetes engedélyt helyes meg-
kérni, s ez jelentős biztonságot jelent.

Dr. Nagy Istváll ügyvéd
06-30-639-2893
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Szenzációs újítás a hagyományos
tüzelőanyag értékesítésben!
Tiszta, akár az előszobában is tárolható. Személyautóval is hazaszállítható. Telje-
sen pormentes. Káros anyag kibocsátása jóval az előírásos értékeken belül van. Ön
szerint mi lehet ez a tüzelőanyag?

Elárulom, bár tudom, hogy első hallásra hihetetlen: fekete és
barnaszén, valamint szénbrikett.

Rendben van, igazat adok Önnek: ez nem pont az a szén,amit
eddig ismert. Oe a legnagyobb különbség az Ön által eddig is-
mert szén,és a mi szenünk között nem az anyaga. Nem is a fűtő-
értéke. Hanem a csomagolása.

Ugyanis a mi szenűnk zsákos szén!

(Amikor ezt a mondatot először emberek előtt kimondtam,
hallgatóimtói vártam az ovációt, a lelkesedést, de helyette
ugyanazokat az értetlen tekinteteket kaptam, amit most az Ön
arcán is sejtek.)

Szinte hallom, ahogy kérdezi:
- ts? Ez a szenzáció: szén a zsákban? A következő szenzáció mi

lesz? Szén a vödörben, vagy szén a szatyorban?
Ezért, ha megengedi, kifejteném, hogy miért jár sokkal job-

ban mindenki, aki zsákos szénnel tüzel, mint bárki, aki egyéb
szilárd tüzelőanyagot használ. (A gázfűtésről most nem írnék,
mert lassana luxuskiadások kategóriájába sorolható a gázfűtés,
a Seychelles szigeteki nyaralás, és a luxus limuzin mellé.)

Tehát miért jobb a zsákos szén? Elsősorban a zsák miatt:

Ez egy belül nylon fóliázott fehér (!ll) PEzsák, amit egészen
egyszerűen betehet akár az autója ülésére is.A zsák tartaimából
egyetlen porszem sem kerülhet ki a fólián keresztül. Tárolhatja a
tiszta zsákba csomagolt szenet a garázsban, az előszobában, az
udvaron, vagy ahol éppen kedve tartja. A csomagolás ugyanis
nem csakazt garantálja, hogy nem koszol össze semmit, hanem
azt is, hogy nem fog soha nedves szénnel tüzeini. Mi garantál-
juk a csomagoláskori megfelelő szárazságot. Tehát a nedvesség
a nylon miatt se be, se ki nem mehet.

A zsák gyári lezárása garantálja a benne lévő mennyiséget.
Nem borítjuk az udvarára, hogy" ... ha hiszi, ha nem, ez bizony 30
mázsa:'Egyszerűen ráteheti akár a fürdőszoba mérlegre, és meg-
mérheti, hogy 35 kg szénvan egy zsákban, vagy 20 kg brikett. Ha
egy raklap szenet rendel, az is dekagrammra pontos mennyiség,
hiszen csak a zsákok számát kell feIszorozni 35 kg-mal. Nem kell
attól tartania, hogy minél többet rendel, annál jobban becsapják.

SŐt.Nem is kell egyszerre nagy mennyiséget rendelnie. Hiszen
akár naponta hazaviheti személyautóval a szükséges mennyisé-
get, így a fuvarost nem kell kifizetnie, nem kell hozzá igazodnia,
sem a pénzét nem kell akár egy fél éven át szénben tartania.

Manapság a mi szakmánkban nem sokan állíthatják,
amit mi büszkén hirdetünk, hogy nálunk egy mázsa, az ga-
rantáltan 100 kg.

De van még egy dolog, amit fontos tudni a szenünkről. Mi
nem akarjuk Önre sózni a szénport. Garantáltan pormentes
árut kap tőlünk, ugyanis a porra nagy szükségünk van. Annyi-
ra nagy, hogy még más telepekről is szoktunk vásárolni orosz
szénport, ha a sajátunk nem elég. Ugyanis a brikettet saját gyá-
runkban gyárt juk, amihez szükségünk van a porra. Nagy szük-
ségünk. A kályhák és kandallók egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendenek, és ezekbe a tüzelőberendezésekbe elsősor-
ban brikettel tüzelnek tulajdonosaik, és ezt a megnövekedett
igényt egyre nehezebben tudjuk kiszolgálni. (Hiába, nagyon jó
a brikettünk.)

Persze van egy másik ok is, amiért a mi szenünk annyi-
ra jó.

Egy nagyon egyszerű ok. A parádés minőség. Ugyanis a ná-
lunk vásárolt barnaszén, feketeszén és szénbrikett, mind orosz
szén. Ennek nem az a jelentősége, hogy cirill betűkkel írják a
kísérőokmányokat, hanem az, hogy az orosz szenek köztudot-
tan a legjobb minőségű szenek közé tartoznak a világban. Ezt
borzasztó egyszerűen tudja ellenőrizni. Az elégett szén után
nem marad sem salak, sem kátrány, vagy korom. Kizárólag na-
gyon finom hamut fog találni az elégett szén helyett. Megfele-
lően beállított tüzelőberendezésben szemmellátható füst nél-
kül ég mindegyik termékünk. Fontos tulajdonságuk, hogy más
szenekhez képest nem tartalmaznak ként (kéntartalmuk maxi-
mum 0,3-0,4%) ezért nem büdös az égésük, valamint így nem
képződhet kénsav, ami néhány szezon alatt szétmarja nem csak
a kazánt, hanem a kéményt is.

Fűtőértékben tudunk Önnek szenet adni 4400-5600 kcal-ig.
Azt, hogy Önnek milyen szénre van szüksége, elsősorban a tü-
zelőberendezése határozza meg. Direkt széntüzelésre készült
szenes kazánok bírják a magasabb fűtőértékű (5200 kalória fe-
letti) fekete szenet. De a legtöbb kazánt, kályhát, kandallót in-
kább barnaszénnel, vagy szénbrikettel kell fűteni, hogy ne ég-
jenek szét.

(Ha most azt állítja, hogy lemezkandallóban, vagy kályhában
évek óta 6.000 kalóriás szénnel tüzel, és azt bírja a készülék, ak-
kor Önt valaki csúnyán becsapta. Vagy a kandalló árus, aki oda-
adta Önnek lemezkályhaként a szenes kazánt, vagy ami valószí-
nűbb: a szénre csak ráfogták, hogy 6.000 kalória a fűtőértéke.)

1840 Ft egy zsák barnaszén ára. Egy zsák szénért ugor-
jon be az Önhöz legközelebbi viszonteladónkhoz, és próbálja
ki. Nincs kockázat, nem kell egy teherautónyit vennie. Meglátja
meg lesz elégedve vele minden szempontból.

Az Önhöz legközelebb található viszonteladónk címéről, telefon számáról a következő mobilszámon érdeklődhet:

06 30 394 1809
Hívjon bennünket most! Estére már ki is próbálhatja.


