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ONKORMANYZATI
Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2010.
március 8-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
- az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés
szerint jóváhagyja.
- meghosszabbítja a Med-2-Adony Eü. Bt.-t (2457 Adony, Kossuth
L. u. 8.) 2010. február 22-től dr. Ander Klára háziorvos távolléte idejére, legfeljebb 2010. március 12-éig kötött szerződését 2010. március
26-áig, bruttó 12.000 Ft/nap összegért. Továbbá a Képviselő-testület
meghosszabbítja dr. Juhász Judit, dr. Kovácsai Sándor és dr. Kádár
Attila háziorvosokkal készenléti ügyelet ellátására kötött szerződéseket 2010. március 26-ig, bruttó 20000 Ftlnap összegért. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására. A kiadás fedezetére, a költségek biztosításáról a
Képviselő-testület utólag dönt, a költségvetés első módosításakor.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2010.
március 25-én megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta:
- az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
- visszavonja a 2010. február 25-i Pusztaszabolcs Város hivatalos
honlapjának internetes fórumával kapcsolatos határozatát. A fórumon
ismét megjelenhetnek a vélemények egészen addig, amíg a Képviselő-testület elfogadja a fórum használatának belső szabályrendszerét.
Addig is irányadó a 2010. évi januári állapotnak megfelelő működés,
(Ádám László igen, Czompó István nem, Czöndör Mihály igen, Csányi Kálmán igen, Csombók Pál igen, Filotás József igen, Jakus János
igen, Kátai György nem, Kovács Dénes igen, Paál Huba nem, Szajkó
János nem, Szőke Erzsébet nem, Tüke László igen)
- elutasítja azt a javaslatot, mely szerint Vezér Ákos jegyző dolgozza ki a fórum használatához szükséges szabályokat.
- a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság.
illetve az Adonyi Rendőrőrs
(2457 Adony, Kossuth Lajos utca 27.) - az elmúlt év (2009) vonatkozásában - Pusztaszabolcs bűnügyi, szabálysértési és közlekedési
helyzetéről készült beszámolóját el fogadja.
- a Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról szóló jelentést és statisztikai táblázatot tudomásul veszi.
- úgy dönt, hogya 375/2007 (X. 25.) Kt. szám ú határozatát (2. pont
3. tagmondat) az alábbiak szerint módosítja: Az óvodaegység vezető
kötelező óraszámát 12 óráról 8 órára csökkenti. Többletköltséget és
létszámot az önkormányzat nem tud biztosítani.

HIREK

- a Bútorház egyik használaton kívüli helyiségét (2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.) Pálinkás József (2490 Pusztaszabolcs, Dózsa György u. 85.) részére vasúti modell gyűjteményból
álló terepasztal létrehozása céljából díjtalanul biztosítja. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található megállapodás tervezetet, valamint
felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.
- hozzájárul Adorjánné Bozsodi Irén az Adonyi Kistérségi Szociális Közpoat pusztaszabolcsi családgondozója
2010. március 1jétől történő 5%-os bérkiegészítéséhez. A bérkiegészítéshez szükséges 88209 forintot az általános tartalékból biztosítja, mely összeggel
megemeli az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás részére a szociális
intézmény működéséhez
történő hozzájárulás előirányzatat.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
- a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
- az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (11.26.)
számú, 17/2009.(XI.27.) Kt számú, 13/2009.(VIII.28.)Kt szárnú és a
10/2009.(Y.29.) Kt számú rendelettel módosított 4/2008.(IT.27.) Kt
számú rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
- Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület az alábbi határozatokat visszavonja: 153/2008.
(ly. 24.), 442/2008.(XII. 22.), 99/2009. (III. 31.)
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2007. évi határozat végrehajtása folyamatban van: 375/2007. (X. 25.)
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2008. évi határozatok végrehajtása folyamatban van: 351/2008. (X. 30.), 362/2008.
(X. 30.), 42112008.(XI. 27.)
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alábbi 2009. évi határozatok végrehajtása folyamatban van: 118/2009. (Y. 20.), 178/2009. (VI. 25.), 179/2009. (VI. 25.), 190/2009. (VI. 25.), 192/2009. (VI.
25.),205/2009. (VIlI. 27.), 26512009 (X. 29), 287/2009 (X. 29), 288/
2009 (X. 29), 289/2009 (X. 29), 290/2009 (X. 29), 310/2009 (XI. 26),
317/2009 (XI. 26), 320/2009 (XI. 26), 344/2009.(XII. 21.), 347/2009.(XII. 21.), 35012010 (XII. 21.), 35912010 (XII. 21.)
- megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédi irodát a .Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása" közbeszerzési eljárás lefolytatására a
2010. évi költségvetés terhére 500000 Ft + áfa összegért. Felkéri a Polgármestert közbeszerzés lefolytatásához a megbízási szerződés aláírására.

FELHívÁs!
A szervezett hulladékgyűjtést végző Vertikál Építőipari és
Kommunális Szolgáltató Zrt (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.) a városi önkormányzattal közösen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez 2010. évben hat alkalommal. Az akció keretében a háztartásokban keletkező PETpalack (műanyag üdítős
és ásványvizes palack), és papírhulladék kerül elszállításra, valamint három alkalommal a zöldhulladék elszállítására.
A palackokat kimosva, üresen, zsíros, olajos, mérgező anyagok nélkül, összelapítva, kupakok nélkül kell gyűjteni, mert csak
ilyen állapotban tudják elszállítani és újrahasznosítani! Csak a
szennyezésmentes papírhulladékot tudják elszállítani és újrahasznosítani! A zöldhulladékot megfelelő teherbírású zsákban,
az ágakat pedig összekötve szállítják el. Háztartási szemetet a
szelektíven gyűjtött hulladékok közé rakni nem szabad.
A palackok gyűjtésére a Vertikál Zrt. térítésmentesen hat db fel-

irattal ellátott műanyag zsákot biztosít a lakosok részére. A műanyag zsákok átvehetők hétköznap, ügyfélfogadási időben a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 10. szobájában. A zsákokban
gyűjtött palackokat a szelektív hulladékgyűjtési napokon lehet kihelyezni a kuka mellé. A papírhulladékot összekötözve lehet kiheIyezni szintén a szelektív hulladékgyűjtő napokon a kuka mellé.
A szelektíven gyűjtött hulladékot az alábbi napokon lehet a
gyűjtőedényzet mellé kihelyezni a rendes hulladékszállítási időpontokban: 1. február 16-17.; 2. április 13-14; 3. június 8-9;
4. augusztus 3-4.; 5. október 12-13.; 6. december 7-8; Zöldhulladék elszállításának időpontjai: 1. május 11-12.; 2. szeptember 14-15.; 3. november 9-10.
Kérjük önöket, hogya szelektív hulladékgyűjtésben minél
többen vegyünk részt, és ezzel is járuljunk hozzá a környezetszennyezés globális problémájának megoldásához!
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ÖNKORMÁNYZATI
- az Országos

Foglalkoztatási

be közfoglalkoztatás
ber hónapra.

vállalja,

tartalék

terhére.

Felkéri

nyújt

bértétel

a polgármestert

- a települési

89500

80010 Ft-ot biztosít

az ál-

a költségvetési

- úgy dönt, hogy az Oktatási
pályázat

összegének

az általános

saját forrás

tartalék.

Képviselő-testülete

ajánlott

nyilatkozik

támogatáson

A Képviselő-testület

nyert és az önkormányzat
delkezésére

bocsátja.

köl tségvetési
- a Dózsa
költségvetési
alapján,

beterjesztésére.
elvégzi.

terhére,

nak előterjesztésére.
közterület-felügyelővel

végeztesse

járható

- úgy dönt,

kötöu szolgáltatási

Zrt.-vel

egy kedvezőbb
magra
gáltatási

- tudomásul
koztatót.

csökkentése
"Alaphang
felkéri

vagyon

üzemeltetés

megbízási

döntésről

azzal,

dési Ház és Könyvtár

felújítás

műszaki

sére adott árajánlatok

közül a legkedvezőbbet.

nöki lrodájával
geztetéséhez.

2.375.000

sának

az önkormányzat

szerződés

- Pusztaszabolcs
dékgazdálkodásrói

szerződés

Felkéri
rendelete

aláírása

átruházza.
köteles

A Társulás
ellátni

ingatlantulajdonosoknál

a következők:

ellátására

vonatkozó

Hulladékgazdálkodási
a szilárd
települési

közszolgáltatás

közszolgáltatás

lyázó.

2. számú

közigazgatási
szilárd

hulladék

szervezését

szervezése

rnódon,

Egészségügyi

körzet

eredmény

telen nek nyilvánítja,

intézkedjen

a mellékelt

valamint
Képzési

Közlönyben

- az önkormányzat
rendeletét.

rendelet

feladatok

Központ

hogya

Puszta-

kerüljön

meg-

helyben

Személyügyi

internetes

meg-

mert nem volt pá-

álláshirdetés

a

Szolgáltató

oldalán,

valamint

az

közzétételéről.

2010. március 25-én megalkotta:

2009. évi költségvetéséről
módosításáról

meg.

ellátásra

ismételten

a Kormányzati
történő

vonatkozó

indítsa

a Polgármestert,

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
tartott nyílt ülésén az alábbi rendeletet

elvéa Mű-

a polgármódosítá-

szóló

szóló 4/2009.

6/2010.

(Ill.

(II. 27.)

26.) Kt számú

Pusztaszabolcs
Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2010.
március 30-án megtartott rendkívüli nyílt ü1ésén az alábbi határozatokat hozta:
- az
vények

a Hullaa

feladat- és

Új

közfelterületén

Magyarország

az

kezelésére
a Társulás

Vidékfejlesztési

programjának
támogatása"

keretében

támogatási

szereplő

rendezvény:

kérelemben

szabolcs.

A rendezvénysorozatban
valósulnak

Pusztaszabolcs

Adonyi

út 12. (958/2

Mátyás

király

rendezvény

várható

nettó költsége:

let az önrész

összegét

biztosítja

nyújt

be. A tá-

programelemek

az alábbi

049 hrsz - Kastélykert;

hrsz)

2.066.000,-Ft.

Ház; Pusz-

- Általános

Iskola.

A

A Képviselő-testü-

Város Önkormányzatának
(áfa költség:

tengely
rendez-

éve 2010. Puszta-

hrsz) - Művelődési

u. 14. (158/1

Pusztaszabolcs

terhére

kérelmet

szereplő

lY.

.Kulturális

Kultúra

meg: Pusztaszabolcs

taszabolcs,

évi költségvetési

Program

meghirdetett

keretében

mogatási

helyszíneken

és fenntartását.

keretében

2. számú

felkéri

Vidéke Hul-

a pá-

Önkormányzati

hulladékgazdálkodási

- 2010. első félévében

álláshelye

Továbbá

közszolgálta-

kiválasztására

védőnői

I-jétől

Képviselő-testülete

- a Közép-Duna

körzet védőnői

Puszta-

lévő közszolgál-

azaz 2012. január

üzemeltetőjének

A Képviselő-testület

értelmé-

feladatokat

hogyahulladékkezelő

a közbeszerzést

eljárás keretében

pályázatot

Kt. számú

a Támogatási

Képviselő-testülete

Pusztaszabolcs

keletkező

hulladékkezelési

A hulladékkezelési

közfeladata
Vidéke

hirdetett

Tanácsát,

a Megálla-

Koncepció

még érvényben
naptól,

közbe-

meg.

valamint

Város Önkormányzat

Rendszer

- Pusztaszabolcs

LEADER

Város Önkormányzat

Társulásra

ladékgazdálkodási

Mér-

szóló 2000. évi XLIII. tv. 21. §-ban meghatározott,

a Közép-Duna

feladatai

Ház és

történő

Ft-ot átcsoportosít

előirányzatába.

2010. évi költségvetési

szilárd hulladékgazdálkodási

vonatkozó

összegért

a Képviselő-testület

2.375.000

felújítás

Mér-

után történhet.

hatáskörét

adat keretében

a Művelődési

jelenleg

Hulladékgaz-

vonatkozó
indítsa

pontjai,

a

kiválasztá-

Vidéke

az átruházott

követő

ellátni.

felhatalmazza

Üzemeltetési

A Társulás

érdekében

és Közigazgatási

1. u. 20.) által benyújtot-

vállalási

díj forrásául

A megbízási

megkötése

nak elvégzéSzilárd

képező

hatályát

a Társulás

tó kiválasztása

szokásos

a Művelő-

feladatai

hozzájárul

előirányzatából

beterjesztésére.

szerződésének

hirdetésre.

az Édes

ruházta.

Pusz-

kiválasztására

IV/3. és IV/4.

mellékletét

hatá-

köteles

közszolgáltató

- 2010. első félévében

Megállapodás

Város Önkor-

szerződésének

Képviselő-testülete
- a Közép-Duna

Város Önkormányzat

szabolcs

szóló

feladatai nak az Édes Szilárd

Ft bruttó

Ház és Könyvtár

mestert

ellenőri

Horváth

ellenőri

A szolgáltatási

lyázati céltartalék
velődési

rnűszaki

fel-

30. § (1) bekez-

hogy a polgármester

ki. A Képviselő-testület
felújítás

Szabályzatáról

rendeletének

egyetért

Székesfehérvár,

szóló tájé-

Rádai G. u. 1. D/U9).

alapján

(8000

pá-

a Target Consulting

és Működési

Szervezeti

(111.30.) Kt. szám ú módosított

Könyvtár

a szol-

Képviselő-testülete

keretében

5. számú

felhatalmazza

cso-

koncessziós

szerződésről

tájékoztassa

Irodát (Budapest,

- a Képviselő-testület

tat válassza

a polgármestert

Város Önkormányzat
hogya

és Szolgáltató

nöki Irodája

FLEX"

eljárás

1. napjától

üzemeltetőjének

köteles ellátni. Pusztaszabolcs

üzleti díjcsornagját"

javaslatot

közszolgáltatási

Pusztaszabolcs

közszolgáltatási

hogyahulladékkezelő

ben a Társulásra

az Invitel

szabáalapján

mód alapján

a szilárdhulladék

a Társulás

a közbeszerzést

Társulási

tatási
céljából

szakmai

kormányrendelet

és díjképzési

számára

Önkormányzat

Rendszer

szabolcs

bizto-

hulladékkezelé-

részletes

számú

azaz 2012. január

Tanácsát,

közbeszerzési

vonatkozó

Pusztaszabolcs

kéri a polgárrnestert,

6/2007.

hogya

felmérését,

a .Hangl'artner PRO-TONE

vette a viziközrnű

dés g) pontja

a jegyzőt,

elvei

még hatályos

Város

Társulás

szerződésben

és a települési

(1II.28.)

feladatokat

lyát követő nappal,

podás

aláírására.

lefolytatására

Tanácsadó

A

a Társulás

megállapítására.

jelenleg

szerzési

módosításá-

törvény

díjpolitika

sa érdekében

adjon tájékoztatást.

költség

fel. A Képviselő-testület

szerződés

Iyázatának

megbízza

szerződés

díjcsomagra,

váltja

végezzék.

a költségvetés

el az utak állapotának

szakaszokról

hogy a telefon

mányzat

dálkodási

követ a megjelölt

foglalkoztatottak

A Képviselő-testület

hogya

- árajánlata

keretében

közszolgáltatási

díj megállapításának

64/2008.

Az átruházott

taszabolcs

útépítési

felkéri a polgármestert

a

és a Bem

vállalkozóval

Ft-ért - szállíttasson
a közcélú

a polgármestert

a polgármestert,

László

ren-

biztosítása.

fenntartása

folyamatosságát;

tesz az önkormányzat
díjának

el-

be-

szervezése;

üzemeltetésének

megkötött

szóló

elfogadott

fel-

történő

a következők:

lyairól

költ-

a könyvtár

kezelésének

közszolgáltatás

si közszolgáltatási

keretét.

előtti közterület

Felkéri

Budai

A kő elterítését

Képviselő-testület

és a nehezen

felkéri

ingatlanok

kátyúzását

beszerzési

összegeket

rendeletmódosítás

bruttó 20000

közterületre.

a könyvtár

A Képviselő-testület

tartalék

hogy a pályázaton

hulladék

létesítmények

- a hulladékgazdálkodási

Önkor-

vállal arra, hogy a pályázaton

Gy. út 2-6.

utcai csatlakozás

Város

szervezése;

sítja a szolgáltatás

venni.

a 2010. évi jóváhagyott

által felajánlott

számú

részt kíván

szerződéskötés;

elszállításának

- a szolgáltatóval

50 ezer Ft. A pályázat

arról,

felül kiegészíti
kötelezettséget

által kiírt

állománygya-

Pusztaszabolcs

50 ezer Ft saját forrás összegével

ségvetési

könyvtárak

címü pályázaton

által biztosított

fedezete

Minisztérium

és városi

támogatásra"

Az önkormányzat
mányzat

és Kulturális

a községi

kiválasztása,

ingatlantulajdonosoktói

A hulladékkezelési

rende-

feladatai

.Felzárkóztató

önrész

- a kezelő

közszolgáltató

szilárdhulladék

gyüjtésénck,

let módosítására.

rapítási

- a hulladékkezelési
- a települési

2010. április-decem-

legalacsonyabb

összesen

ÖNKORMÁNYZATI

E Fl

hogy a havi 82500 Ft + járulék

előírt

különbözetet,

közötti

pályázatot

foglalkoztatására,

és a munkakörre

Ft+járulék
talános

Közalapítványhoz

szervező

Az önkormányzat

bértámogatás

HÍR

2010.

324000,-Ft).

Czompá István polgármester
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Beszámoló a Pusztaszabolcs Város Polgármesteri Hivatalának
elmúlt évi munkájáról
A 2009-es

év jelentős

változásokat

ben, amit a 2008-as

várossá

vások jelentkeztek,

amelynek

zér Ákos jegyző

hozott

nyilvánítás
próbáltak

beszámolójában.
a korlátozott

tős változásokat

a szervezetfejlesztési

Iyázatból

valósult

tési eljárások
tézmények
valamint

a hivatal

költséghatékonyabb
készült

Képzések

a hivatalon

történtek

belüli

Jelenegy pá-

amely
készült

átalakítására,

a döna közin-

a partnerség

tanulmány

bőví-

beszerzést.

tanulmány

rnűködésére,

egy gazdálkodási

ment tanácsadás.
javítására,

bútor

szervezeti

Ve-

épületének

program,

meg. Szervezetfejlesztési

feltárására,

új kihí-

olvashatjuk

a hivatal

mértékű

életé-

új feladatok,

megfelelni-

Kiemeli

tését, az új dísztermet,
hozott

az önkormányzat

okozott.:

erősítésére,

és egy projektrnenedzs-

az ügyfélkapcsolati

együttműködés

tevékenység

csapatépítés-

javítására,

re, tcljesítményértékelésre.

Anyakönyv-népességnyilvántartás

2006
6395
15
17
64
91

Megnevezés
Népesség száma
Házasságkötések

száma

Válások száma
Születések száma
Halálesetek

száma

2007
6419
16
19
63
57

2008
6419
20
9
71
81

2009
6380
16
18
51
74

Lakásfenntartási
tásban

támogatásban

hárman

Jogszabályi
kereskedők

Rendszeres

gyermek védelmi kedvezmény

Rendszeres

gyermekvédelmi

száma

2009.

évhez

viszonyítva

91 gyermekkel,

mekek

ingyenes

tankönyvellátásban

ményben

december

31-jén:

részesülnek,

tást kapnak.

továbbá

Ezek a kiadások

447 gyermek
illetve

jogosult

gyermekek

(212 család),

66 családdal

terület

A gyer-

zatírási,

több.

és gyermekétkeztetési

évi két alkalommal
az államtól

Az elmúlt

felügyeletről,

pénzbeli

támoga-

igényelhetők.

amel y 15 családot
tankötelezettség
elhanyagolás,

védelembe

éri ntett. Aveszél
megszegése,

a szülő

pszichés

lés hibák, életvezetési

yeztetés

családon

betegsége,

problémák

vett 26 fő kiskorút,

okai magatartási

zavarok,

érzelmi,

fizikai

szenvedélybetegség,

neve-

voltak.

I'ogyasztók részére kiadott igazolás

Az év folyamán
szesülő

53 rendszeres

családnak

kellett

szolgáltató

felé aszociális

vántartásba

történő

kiadni

rászorultságról

kedvezményben

a villamos
a védendő

energia

ré-

és gáz-

fogyasztók

kommunális

állami

támogatásban.

Nyolc

korúak

ellátásában

szociális

segélyben

főnek sikerült

Olvashatunk

ügyirat

"Az adóhatóság

2004.

részesülő

27239770

7518884

tartunk

kapta

december
nyilván.

cselekményekről:

meg behajtásra

(csatorna

(Ft)

65403276
1786201
21631804
2545314

végrehajtási

30-án

hátralékot

Ft hátralékot

közrnű),
31-jén

a közrnű-

melynek

ösz-

136 hátralékosnak

Hat év alatt

19730886

Ft ke-

ügyek
folytattak

elleni

le. 22 esetben

szabálysértés

esetben

köztisztasági

rendelet

megszegése

(lopás),

szabályok

tankötelezettség,
egy esetben

be nem tartása

miatt, 2 esetben

26 esetben

csendháborítás,

miatt, 2 esetben

a közerkölcs

megsértése

tuegy

a helyi
miatt.

létesíteni.

feladatok

Öt alkalommal
volt. Ápolási

számokról,
január

Összbevétel

rült befizetésre."

Birtokvédelmi
részesülő

pályá-

487
347
1506
315

Ft volt. 2009.

sze-

Szociális ellátások
196 közgyógyellátásban

(fő)

adója

hozzájárulás

részesü It, 99 fő

munkaviszony

a köz-

pénztári,

2009-ben

díj

Szabálysértési

116 aktív

17 fő rendszeres

alakulás
Adózók

Talajterhelési

lajdon

decemberében

közre-

ellátásról,

nyil-

fel vételéről.

Aktív korúak ellátása
2009.

a

végrehajtásáról.

adó

54 eljárást

mély volt, ebből

feladatok

jelentett

pályázatírási

feladatairól,

Gépjármüadó

szege

gyermekvédelmi

igazolást

osztály

Adózók száma, adóbevételek

fejlesztési
Védett

feladatot

a kommunális

Adónem

belüli erőszak,

többlet

támogael.

is.

feladatokról,

a pénzügyi

partnertelepülési

Vállalkozók

a gyámhatóság

változása

adósságcsökkentő
tíz főt temettek

kedvez-

intézkedések
évben

miatt jelentős

településüzerneltetésről,

Iparüzési

Gyámhatósági

változások

a településfejlesztési

rnűködésről,

az előző

Közköltségen

nyilvántartásának

Olvashatunk

kedvezményre

kilencen,

részesültek.

díjat 38-an

kaptak.

került

évek óta visszatérő

Ülések, napirendek,

Lakás eladó vagy kiadó
Jó állapotban lévő, kis rezsiköltségű lakás
a lakótelepen kiadó vagy eladó.
Érdeklődni lehet a 06-30 5384968-as
telefonszá mon.

2009-ben
rendet

ság összesen

45 alkalommal

Vezér Ákos jegyző

eljárásra,

ebből

egy már

rendeletek

16 ülést tartott

372 határozatot

1034 határozatot

kiemelésével.
olvasható.

határozatok,

a képviselőtestület

tárgyalt,

gyaltak,

sor birtokvédelmi

ügy ként szerepel.

és 20 rendeletet
ülésezett,

(55 órában).
hozott.

118 órában,

222 napi-

A négy bizott-

447 nap rendet tár-

hoztak.

beszámolójából,

A teljes működésre

a lakók helyzetét

kiterjedő

beszámoló

érintő adatok
a könyvtárban

SZABOLCS HíRADÓ

Beszámoló a helyi közrend
és közbiztonság helyzetéről
Elfogadta a testület a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, ilIetve az Adonyi Rendőrőrs 2009. évi bűnügyi, szabálysértési
és közlekedési helyzetről a beszámolót.
A bűnügyi helyzet alakulása című fejezetben tájékoztatják
a testületet az ismertté vált bűncselekmények alakulásáról.
Pusztaszabolcson 2008-ban 139, 2009-ben 119 bűncselekmény történt, csökkent hússzal az előző évhez viszonyítva.
Ezen belül a személyek elleni bűncselekmények száma jelentősen emelkedett (kettőről nyolcra), a közlekedési bűncselekmények száma stagnál, bár valamivel magasabb, mint
az illetékességi területen az átlag. A közrend elleni bűncselekmények száma húszról nyolcra csökkent, valamint a közterületen elkövetettek, növekedett viszont az erőszakos és
garázda jellegű bűncselekmények száma.

Pusztaszabolcs
A rendőrség nyomozási eredményesség 2009-ben 23,3 százalék volt. Ennek oka a beszámoló szerint, hogya körzeti
megbízottak közül az egyik betegállományban volt hoszszabb ideig, a másik pedig új beosztást kapott. A rutin pótlása időbe telik.
A sértett kör jellegzetessége, hogy nem kellő óvatosság, a
megelőzési tevékenység hiányossága, a minimális vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása, a lakó és a munkakörnyezet közömbössége. A munkanélküliség növekedése gerjeszti a bűncselekmények elkövetését.. Erőteljesen megjelent az utazó bűnözés is, valamint a házaló személyek, akik
alkalmi lopásokat követnek el. "Sajnálatos dolog, hogy idős
koruknál, állapotuknál fogva leginkább a sértenek" Széleskörű tájékoztatásuk ellenére hiszékenyek. Gyakorlatilag állandó volt az ittas vezetők száma az illetékességi területen.
Nagy mértékben nőtt a saját kezdeményezésű búntető- és
szabálysértési feljelentések száma.
Márciustól-szeptemberig folyamatos volt a rendőri jelenlét
az illetékességi területen. "Megállapítást nyert, hogy az eddig felszínre kerülő negatív társadalmi problémákat, jelenségeket a Rendőrség nem képes egyedül kezelni, társadalmi összefogásra van szükséq:' Olvasható abeszámolóban.
A polgárőrséggel, a családvédelmi és egyéb szervezetekkel
eredményes az együttműködés.
A 201O-esév kiemelt feladatainak tekintik a választások zavartalan lebonyolítását, a különböző rendezvények biztosítását, a közlekedésbiztonság javítását. "Fokozott erőfeszítéseket kell tenni az objektív felelősség és a zéró tolerancia elvét megvalósító jogszabályok további érvényesülése érdekében:' A lakosság szubjektív biztonságérzeténekjavítása érdekében a bűncselekmények és szabálysértések visszaszorítását tervezik, valamint a bűncselekmények felderítésének növelését. Kiemelt célként kezelik az állomány helyszíni képzését továbbá.törekednl
kell arra, hogy az öltözködési és intézkedéstaktikai szabályzatok betartásával" növeini szeretnék a
rendőrség iránti bizalmat, a rendőrség tekintélyét.
Az összeállítás Stanczel Béla őrsparancsnok beszámolója
alapján készült. A könyvtárban olvashatók a testületi ülések
jegyzőkönyvei, a pusztaszabolcs.hu honlapon szintén tájékozódhatnak az olvasók!
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Az Új Magyarország
Operatív

Fejlesztési Terv Allamreform

Program keretében

Polgármesteri

valósu It meg Pusztaszabolcs

Hivatal szervezetfejlesztése

(ÁROP-1.A.2/A-2008-0206 sz. pályázat)
A projekt megvalósításához az Európai Unió és a Magyar
Állam nyújtott 13800000 Ft összegű támogatást. A pályázat megvalósításához Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
1 825000 Ft saját forrást biztosított. A projekt összköltsége
15625000 Ft. A projekt megvalósítása 2009.06.30-án kezdődött és 2010.05.31-én zárul Ie.
A pályázat keretében az alábbiak valósultak meg:
1. Szoftver beszerzés, illetve fejlesztés:
- Az Elektronikus Döntéstámogató Rendszer beszerzése,
mely az ülések előkészítésétől a lebonyolításiq támogatja a munkafolyamatokat. Lehetővé teszi az ülések
előkészítését, megtekintését, statisztikák és elemzések
készítését, valamint a közérdekű adatok publikálását.
- A Mikrovoks rendszer beszerzésével lehetővé vált az
ülések korszerű lebonyolítása (pl. szavazatszámlálás,
digitális hang rögzítés, stb.), továbbá a döntések végrehajtását, nyilvántartását is elősegíti a rendszer.
- A portálfejlesztés keretében a város honlapján a közérdekű adatok naprakész és teljes körű publikálása valósult meg. Teljesültek az E-ügyintézés első szintű előírásai, azaz az ügyfél a letölthető űrlapok és dokumentumok kinyomtatása és kitöltése után elindíthatja ügyét.
2. Szakértői tanácsadás igénybevétele történt az alábbi
témakörökben:
- döntési eljárások feltárása, döntési kompetenciák felmérése, korszerűsítési javaslatok;
- a hivatal szervezetének átalakítás az ügyintézési idő és
az ügyintézés eredményességének érdekében;
- a közintézmények költséghatékonyabb, eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása;
- a pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása;
- a projekt szemlélet erősítése;
- szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.
3. Képzések valósultak meg az alábbi területeken:
- Az Elektronikus Döntéstámogató
Rendszer és a
Mikrovoks rendszer használatának elsajátítása.
- Aportál
fejlesztés során megvalósuló e-ügyintézés
megismerése, az új honlap használatának és kezelésének, szerkesztésének elsajátítása.
- A hivatal munkáját segítő tréningek kerültek lebonyolításra: az ügyfélkapcsolati tevékenység minőségének
emelése érdekében, a hivatalon belüli együttműködés és koordináció javítására, valamint a szervezeti és
egyéni értékelési feladatok menedzselésével a szervezet eredményesebb működéséért.
Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat,
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.
Közreműködő szervezet: Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. 1016 Budapest, Gellérthegy utca
30-32. www.vati.hu.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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VÁROSI

MEGEMLÉKEZÉS

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Kedves Pusztaszabolcsiak!
1848. március IS. Ezen a napon a magyar
szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e igazi jelképpé vált, amely nemzetünk
szabadságszeretetét
és a valódi szabadság
utáni vágyát fejezi ki.
Mi is történt 1848. március 15-én?
A bécsi forradalom híre ösztönzö hatással
volt a magyar radikális ifjakra is. Tizenötödikén a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak.
Részlet Petőfi Sándor naplójából:
"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy
sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az
orvosokhoz mentünk. Szakadt az eső, amint
az utcára léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a
víz nem olthatja el.
Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben
egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai fölolvasta a felhívást és a tizenkét pontot, s énvelem elszavaltatták a »Nemzeti dal«-t. Mindkettőt kitörő lelkesedéssel fogadták, s a refrénben
előjövő »esküszünk«-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.
Landerer nyomdájához mentünk, amely a
legközelebb volt hozzánk, s a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték.
Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután három
órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a
sokaság eloszlott.
A szakadó eső dacára mintegy tízezer ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem megnyílt,

MÁRCIUS

TIZENÖTÖDIKÉRŐL

s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után a
polgármester aláírta a tizenkét pontot. Óriási
lelkesedés tört ki!
- Budára! Budára! Nyittassuk meg Táncsics börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és
legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány
legalább húszezer ember kíséretében fölment
Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott, s öt percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett.
A katonaságnak kiadatott a tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a
töméntelen sokaság Pestre.
Ez volt március tizenötödike. Eredményei
olyanok, melyek e napot örökre nevezetessé
teszik a magyar történelemben."

MA,

II
~

Altalános iskolai megemlékezés március tizenötödikéről

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Március 15-e ünneppé és egyben mítosszá
válása a forradalom és szabadságharc 1849es bukása után szinte azonnal elkezdődött.
A pesti diákok először 1860-ban döntöttek
úgy, hogy nyilvánosan megemlékeznek március 15-éről.
A hatalom erőszakszervezete ahhoz nem
volt elég ügyes, hogy az eseményt megakadályozza. Az összegyűlt tömeg feloszlatásához
azonban érzett magában elég erőt és bátorságot. A császári katonaság tüzet nyitott; a sebesült diákok egyike meghalt. Az erőszakos
fellépés rövidtávon eredményes volt: a tömeg
feloszlott. Hosszabb távon azonban éppen az
ellenkezője történt annak, mint amit a beavatkozástói reméltek. Az ünnepről a továbbiakban sokan azok közül is megemlékeztek, akik
azt addig nem tették. Március 15-e kezdett
nemzeti ünneppé válni.
A nép döntését a hatalom továbbra is ellenezte. Ez a szembenállás az 1867-es kiegyezés után is megmaradt. A magyar kormány
sohasem ünnepelhette hivatalosan március
15-ét, hiszen Ferenc József, Batthyány Lajos
és a honvédtábornokok kivégzésének legfőbb
felelőse, ehhez sohasem járult volna hozzá.
Március 15-e így továbbra is megmaradt ellenzéki ünnepnek.
Ez a helyzet 1897-ig tartott. A nagy száműzött hazatért fia, Kossuth Ferenc ekkor javasolta a parlamentben, hogy március 15-ét
nyilvánítsák nemzeti ünneppé. Azzal a kormánypárti képviselők is egyetértettek. Azt
azonban, hogy ennek március IS-éhez kell
kötődnie, vitatták. A miniszterelnök, Bánffy
Dezső az uralkodó számára is elfogadható áthidaló megoldásként azt javasolta, hogy március 15-e helyett április II-ét, vagyis az 1848as alaptörvények elfogadási napját emeljék
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szeressé és egyre látogatottabbá a rendszer
ellenzéke által szervezett fővárosi alternatív
demonstrációk. Csúcspontjukat ezek a megmozdulások 1987-89-ben érték el, amikor
már több tízezren hömpölyögtek a pesti Petőfi szobortól a budai Bem szoborig, ugyanazt
az útvonalat követve, mint 1956. október 23án az akkori tüntetők. Március 15-e ezzel ismét visszanyerte régi jelentését: a szabadság
és a függetlenség ünnepe, valamint a lázadás
szimbóluma lett. Ezek az impozáns és rnéltóságteljes nagy tömegdemonstrációk
semmiféle konfrontációt nem idéztek elő. A hatalom, amely mögül hiányzott a külső támogatás, lábhoz tett fegyverrel figyelte az eseményeket, sőt 1988-ban a Grósz-kormány ismét
piros betűs ünneppé emelte március 15-ét.

O
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nemzeti ünneppé. A kormánypárti többség
ezt fogadta el. Azt remélték, hogy a lázadás
szellemét ébren tartó nap idővel kihull a nép
emlékezetéből. Tévedtek. Inkább, ha lehet,
még jobban beleívódott. A kor vége felé március 15-e szinte már a szabadság és a függetlenség szinonimájának számított.
1918-ban, a Habsburg Birodalom összeomlását követően egy pillanatra úgy tűnt, hogy
március 15-e végre elnyeri méltó helyét az
állami ünnepek sorában. A Károlyi Mihály
vezette új rezsim fenntartások nélkül vállalta március 15-e forradalmi örökségét. A kormány célkitűzései harmonizál tak a 12 ponttal.
Az őszi rózsás demokrácia azonban 6 nappal
élte túl a március 15-i ünnepségeket. Örököse, a Tanácsköztársaság pedig inkább vonzódott a vöröshöz a trikolór helyett, s az internacionalizmushoz a nemzeti eszme helyett.
Március 15-e "kezelése" a Horthy-rendszer
számára sem bizonyult egyszerűnek.
1918
októbere óta Magyarország független állam
volt, sőt a két sikertelen királypuccs után
192I-ben a Habsburgok trónfosztását is törvénybe iktatta a nemzetgyűlés. Így kívülről
immár senki és semmi sem akadályozhatta
március 15-e hivatalos elismerését.
1927 novemberében a parlament törölte a
nemzeti ünnepek sorából április l l-ét, egyúttal hivatalos nemzeti ünneppé emelte március
15-ét. Március 15-e "államosítása" természetesen együtt járt az ünnep jelentésének átértel mezésével.
1945 után folytatódott március 15-e különös sorsa. Az új kormány egyik első dolga március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítása volt. Az első egy-két évben a koalíciós
partnerek - kisgazdák, parasztpártiak, szociáldemokraták és kommunisták - még együtt
ünnepeltek. Néhány rendezvény, különösen

azok, amelyeket a kommunisták szerveztek,
azonban már ekkor új átértelmezési
szándékról tanúskodott. Petőfi, Táncsics és Kossuth
kezdett a kommunista törekvések történelmi
előképévé válni.
1949 után, amikorra a kommunisták immár mindegyik riválisuktól megszabadultak,
március 15-e a hivatalos ünnepségeken kendőzetlenül a kommunista diktatúra történelmi
előzményévé stilizálódott.
A személyi szirnbolika szintjén ugyanez a
törekvés érvényesült. Petőfi, Kossuth és Táncsics képmását együtt vitték a felvonulók Lenin, Sztálin és persze Rákosi képmásával.
1951 után aztán már erre a történelmi kapcsolatra sem volt szükség. Március 15-ét ebben
az évben egyszerűen törölték a hivatalos ünnepek sorából.
A magyar társadalom átnevelése mindazonáltal ezúttal sem sikerült. Március 15-e a
magyar fiatalok számára a legsötétebb ötvenes években is az maradt, ami addig volt: népük legfontosabb és tulajdonképpen egyetlen
igazi nemzeti ünnepe.
197I-ben, 72-ben és 73-ban azonban Budapesten, Szegeden és néhány más egyetemi
városban alternatív ifjúsági megmozdulásokra került sor.
A rendszer sajátos módon válaszolt a nem
kívánatos jelenségre. Kitalálta a "forradalmi
ifjúsági napok" néven ismertté vált rendezvényt. Ebben az ünnep-sorozatban március
15-ét március 21-e, a Tanácsköztársaság emléknapja követte, március 21-ét pedig április
4-e, az ország 1945-ös "felszabadulásának"
az ünnepe.
A "Forradalmi Ifjúsági Napok" sohasem
túlzott
vonzereje az évek folyamán egyre
csökkent, s az 1980-as évek közepére teljesen
megszűnt. Ezzel párhuzamosan váltak rend-

Tisztelt Ünneplő Közönség!
Az elmúlt napok zord időjárása alapján arra is gondolhatnánk, hogy még az ég is siratja
azokat az elveszett álmokat, amelyek 162 évvel ezelőtt a felszínre törtek egy megnyomorított, méltóságától, anyagi és szellemi javaitól
megfosztott nemzet kebeléből. De elvesztek-e
az álmok? Azt mondják, van valahol messze,
túl a hegyeken, tengereken egy kicsiny völgy,
ahol megtalál ható mindaz, ami egyszer elveszett. Talán ott vannak a magukra hagyott,
megtagadott és elfelejtett álmok is. Március
15-én egy nép indult a nagyvilágot kézen fogva, ebbe a völgybe, megkeresni álmait, amik
több mint ezer esztendeje a keleti sztyeppék
lélegző ködében születtek egykoron.
De az álmok és az illúziók csakhamar szó
szerint a véres valóságra ébredtek. Idegen
hatalmak és önnön széthúzásunk, értetlen
acsarkodásunk, önző érdekeink a köz érdeke
fölé való helyezése sok ezer emberéletbe és
kis híján egy egész nemzetébe kerültek. Sokan mondják, hogy nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, de a történelem csalafinta kénye úgy hozta a magyaroknak, hogy
nekünk aztán többször is sikerült vérrel kivívott erényeinket elkótyavetyélnünk.
Magunkba kéne szállni, tükörbe kellene
nézni, elhallgatni egy pillanatra, és végiggondolni a múlt tanulságait, hogy ne essünk
a jelen pénzzel, ranggal, hatalommal igéző
vermébe, magunkkal rántva gyermekeink és
unokáink jövőjét. Mert március 15. szelleme
és üzenete nem ezt kívánta. Sajtószabadságot,
törvényelőtti
egyenlőséget. Ezért harcoltak
Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Táncsics Mihály és a többiek. Március 15. szelleme azt az egész nemzet javát szolgáló ihletett
pillanatot kéri és követeli minden magyartói
- határon belül és kívül egyaránt.
Próbáljuk tehát megfogni csendesen egymás kezét, és induljunk el végre közösen abba a mesebeli völgybe, ahol együtt ébresszük
és keltjuk föl egy nemzet legszentebb álmait.
Kovács Dél/es
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Országgyűlési választások eredményei
Pusztaszabolcson
Az országgyűlési egyéni választás pusztaszaboIcsi eredményei
A névjegyzékben szereplők száma: 4980 fő. Szavazóként
arány: 55,22%. Érvényes szavazatok száma: 2708.
A jelölt

neve

Jelölő szervezet

Ecsődi László

MSZP

Kránitz László Viktor

MDF

L. Simon László

FIDESZ-KDNP

Rozgonyi

Jobbik

Ernő

megjelent: 2750 fő. Megjelenési

Érvényes

Szavazati

4. sz.

szavazat

arány

egyéni vk.

649

23,96%

24,64%

93

3,43 %

4,5 %

1375

50,77 %

53,67 %

591

21,82 %

17,18%

Az országgyűlési területi választás pusztaszaboIcsi eredményei
A névjegyzékben szereplők száma: 4980 fő. Szavazóként megjelent: 2750 fő. Megjelenési
arány: 55,22%. Érvényes szavazatok száma: 2734.
4. sz. területi
A lista neve

Érvényes szavazat

Szavazati arány

választókerület
listás szavazás
szavazati arány

Civilek

56

2,04%

MDF

65

2,37 %

556

20,33 %

Jobbik
LMP
FIDESZ-KDNP
MSZP

114

4,16%

2,07 %
2,69 %
16,20%
6,96 %

1363

49,85 %

54,16 %

580

21,21 %

17,91 %

Az Egészségért Alapítvány közleménye
Tisztelettel köszönjük az adófizető állampolgároknak a 2009. évben felajánlott egy százalékot, amely 70711 Ft bevételt jelentett. A kuratórium kiegészítve a támogatást 100000 Ft-ra,
a kiskorú beteg gyermek, Harza Márk Noé műtétének finanszírozására, gyógyítására ítélte
meg. Továbbá az elmúlt évben a mellrák daganatos betegség megelőzése szűrése érdekében
- lakossági szűrésre - 20000 Ft támogatást ítélt meg.
Kérjük az adófizetőket, a további támogatás érdekében, az egy százalékról rendelkezzenek
az Egészségért Alapítvány javára. Adószámunk: 18482076-1-07.
Köszönettel:
Kranauer Lászlo
elnök

Az általános iskola énekkara a március 1S-i ünnepélyen

A tudás fája
Örök kérdés bennem, a tudás fája kinek
termett? Éva harapott először az almába,
azért a nők okosabbak. Ezt persze lehet vitatni, de kit érdekel? Az viszont biztos, hogy
több a férfi író, mint a nő, tehát mi kdvetkezik ebből, a nők hagyták őket érvényesülni.
Arról nem is beszélve, hogy el is olvassák,
amit a hímneműek írnak, sőt többen olvasnak, mint ők. Az már más kérdés, hogy mit
választ az olvasó férfi, és mit választ az olvasó nő. Lehet, hogya nőkben tovább él a
tudás fája? Igen, ez valószínű. Gondoljunk
csak a könyvtárakra! Hány férfi és hány nő
olvasó ja van? Igaz, a számítógépek megjelenésével egyre több férfi kapcsolódik az
internetre, de legalább annyi a nő is. Az internetes látogatások is érdekesek lehetnek,
hol szörföz a nő, hol szörföz a férfi? Válasz
nélkül is tudjuk. Bezzeg a gyerekek! Nekik
meg van szabva, hogy milyen anyagat gyűjtsenek a tanulmányaikhor. Igaz, hogy jobbak
a könyvek, de érdekesebb, ha az internetet
használjuk, pedig a sreműnk nem biztos,
hogy díjazza ezt a tevékenységet. Van több
lehetőség. Rá isfogunk találni. Most még ott
tartunk, hogy leszoktatjuk magunkat a felesleges terhekrő/, példának okáért a könyvtárba járásról, a könyvcipelésrő/, legalábbis
ami a visszavitelt illeti. Szabadok vagyunk,
mint a madár. bennünk él a tudásfája, aférfiak is érzik. Mégis hagyjuk magunkat befolyásolni. Kell-e nekünk a konyvtár? Költői
kérdés. Amig él a tudásjiíja, jövő is lesz.
Balogh Márta

..

Unnepeltünk
március 15-én
Egész héten készültünk erre az ünnepre. Beszélgettünk a Szabadságharcról, csatáról. Építettünk várakat, huszárokat, a várakra zászlókat, lobogókat készítettünk és
tűztünk ki. Lehetőség szerint igazi magyar
zászló is bekerüIt a csoportokba, amiket
kirnondottan erre az alkalomra kialakított
helyre tettünk a csoporszobában.
Hagyományainkhoz híven idén is készültünk a Városházán elhelyezett emlékműhöz,
de sajnos a "márciusi hó" közbeszólt,
így ez a program elmaradt. Azonban az
emlékműhöz szánt, gyerekek által készített
(hajtogatott, színezett, festett) kokárdákat,
huszárokat, zászlókat egy központi helyen
kialakított emlékfalhoz tettük az óvodákban.
Közösen énekeltünk, verseket szavaltunk és
hu szár dalokat hallgattunk zászlólengetés
közben. Sikerült megteremteni az ünnephez
a meghitt hangulatot, élvezték a megemlékezést a gyerekek, jó érzés volt együtt lenni
és közösen ünnepelni.
Klein Éva
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Elkezdődött az uszodaper
Ismert tény, hogy Pusztaszabolcs önkormányzata, Perkáta és Beloiannisz települések jelenleg nem vesznek részt az iváncsai tanuszoda működtetésében a felkínált feltételek miatt.
Czompó István polgármester javaslatára a testület Csombók Pál
alpolgármestert bízta meg, hogya bíróságnál az uszoda ügyében eljárjon. A márciusi testületi ülésen az alpolgármester úr tájékoztatta
az önkormányzatot az első tárgyalásról. Csombók Pált kértem tájékoztassa az olvasókat a per fejleményeiről.
- Iváncsa község önkormányzata perelt be bennünket első körben
az uszodaszerződés aláírására - mondta a képviseletre meghatalmazott alpolgármester.
- Mit jelent az. hogy bennünket, azaz kiket perelnek? Ügyvéd képviseli-e a települést?
- Perkata első-, Pusztaszabolcs rnásod-, Beloiannisz harmadrendű alperes. Perkátának és Pusztaszabolcsnak ugyanaz a személy az
ügyvédje, Beloianniszt a település jogász végzettségű jegyzője képviseli a perben.
- Milyen feltételeket tartalmaz az ustodastert/ides,
amelyet alá
kellene írni?
- 2009-től évi 14 443 854 forintot kellene működési költségként
fizetni 2023. december 31-ig. 2023-ban külön megállapodás keretében osztatlan közös tulajdonba kerülne az uszoda a befizetett pénzek
arányában. Az évi díj fejében hetente tíz órát biztosítanának az önkormányzat intézményeinek.
- A szeruidés aláírásáról volt döntés?
- "A bíróság megalapozatlannak tartja a szerződés létrehozására
vonatkozó igényt, másodiagos keresetként a bíztatási kárra hivatkozik a felperes, ezen a jogcímen kéri az alperesek kötelezését 2009.
évre beadványában lévő részösszegek szerint." Többek között ezt
olvashatjuk a bírósági határozatban.
- Jól értettem. hogy a fentiek alapján nem kötelezte az önkormányzatokat a bíróság a srerr/idés aláírására s van egy második
kereset is. hogy binatási kárként fizesséte be ezt az összeget az önkormányzatok?
-Igen. Az újabb tárgyalást június 2-án, 13 órára tűzték ki. Felhívták Iváncsa önkormányzatát, hogy részletes tényelőadást terjesszen
elő a bíztatási kárral kapcsolatos keresetre.
CzMné

PUSZTASZABOLCSRÓL

ELSZÁRMAZOTTAK

TALÁLKOZÓJA

EGY

1%
TISZTELT

SZÁZALÉK

ADÓFIZETŐKI

Amennyiben a községben működő alapítványokat szerétnék támogatni adójuk egy százalékával, az alábbiak közül
választhatnak:

EGÉSZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18482076-1-07
JÓZSEFES GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18488041-1-07
MANÓVÁR ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18499292-1-07
ZSIRÁF ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18499670-1-07
PUSZTASZABOLCSI
SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET
adószá ma: 18497915-1-07
PUSZTASZABOLCSI HAGYOMÁNYŐRZŐ
ÉS HAGYOMÁNYTEREMTŐ
ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18488254-1-07
A NYELVI KULTÚRA
FEJL ESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY
adószáma: 18484896-1-07
KULTURÁLIS ÉRTÉKMENTŐ
EGYESÜLET
adószáma: 18492116-1-07

2010. június 12., Petőfi Terem
Sok szeretettel vár minden érdeklődőt:
Erben Irén, a Nyitott Kapu Egyesület elnöke

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT) pályázat
Korábban tudósítottuk az olvasókat arról,
hogy a kastély felújítására adta be az önkormányzat az un. IKSZT pályázatot. A pályázatok Ill. tengelyének elbírálásáról
április l3-án
rendeztek egy konferenciát, amelyen Czöndör
Mihály képviselő és Filotás Judit, a Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Alapítvány
munkatársa vettek részt. Azóta már a pályázat honlapján is olvasható az alábbi hír, amit
hallottak. Nyolcszázhetvenkilenc
címbirtokos település közül ötszázhetvenhárom kezdheti meg az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér beruházást - támogatási határozataikat

már postáz za az MVH. Az ötszázhetvenhárom település között ott van Pusztaszabolcs is
a négyszázharminchatos szám alatt.
Április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatóság az IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 milliárd forint uniós
támogatás segítségé vel közel hatszáz kistelepülés lehet gazdagabb, köztük Pusztaszabolcs
negyvennégy millió forinttal, az ott élők számára kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató térrel. Az egyes pályázók - akik egy címbirtokosi
pályázaton már sikerrel helyt álltak és küiönféle, a helyi igényeket leginkább kielégítő funkci-

ókat terveztek be az általában felújítandó épületek falai közé. A forrás lehetövé teszi az épületek rekonstrukcióján, bővítéséri túl a szükséges eszközök beszerzését, valamint három éven
keresztül hozzájárulhat a működtetési költségekhez is. A várakozások szerint a nyertes települések lakói ezentúl számos olyan szolgáltatáshoz juthatnak hozzá helyben, amelyekhez
eddig utazniuk kellett, emellett pedig lendületet
kaphatnak az eddig infrastrukturális hiányosságok miatt megakadt, vagy döcögve haladó közösségfej lesztési folyamatok.
www.ikszt.huinformációi
alapján
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Nyugdíjas batyubál a Kiri Panzióban

Három éve már, hogy tavasszal és ősszel
Pusztaszabolcson
találkoznak
akistérség
nyugdíjasai. Tavasszal batyubálon,
ősszel
a vacsoraasztalnál
jönnek össze a szomszédos klubok tagjai. Március 13-án sZÍvesen tettem eleget Talló Ferencné meghívásának, aki kedvesen invitált a Harmónia
Nyugdíjas Klub idei báljára.
A Kiri Panzió pincehelyisége megtelt elegáns hölgyekkel és urakkal. Jó volt látni a sok
ismerős arcot, beszélgetni volt osztálytársaim
szüleivel. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével a városi képviselő-testület több tagja, és
Ecsődi László képviselő úr is.
Tallóné Ica üdvözölte a vendégeket, akik
Szabadegyházáról, Perkátáról, Iváncsáról és

Beloianniszból érkeztek. Később elmondta
nekem, hogy sokkal többen szoktak lenni, de
most más program ok is zajlanak egyidőben.
Szabadegyházán a Duna Fesztivál keretében
népi zenekarok mutatkoznak be, ahol fellépnek a helyi citerazenekar nyugdíjas tagjai is.
Az iváncsaiak kirándulnak, ezért csak hatan
jöttek el. Kulcs lebetegedett. Március 27-én
azonban ott rendezik a Nyugdíjas versmondó találkozót.
A perkátai vendégek szép számmal eljöttek, és egy tréfás jelenettel is készültek. A helyi énekkar is kitett magáért. Mindkét produkció nagy sikert aratott.
Az este folyamán a zenét a sárosdi Nyugdíjas Duó szolgáltatta. Hamarosan kiderült,
hogy nem csak a zenéhez értenek. A duó

hölgy tagjához csatlakozott három fiatal lány
- köztük az unokái - és fergeteges cigánytáncot adtak elő.
A rnűsor után nem kellett sokáig várni,
hogy a vendégek is táncra perdüljenek. Voltak akik ropták, mások beszélgettek, közben
megkóstolták egymás finom pogácsáit, süteményeit.
A táncparkett mellett sorakozott a sok tombolatárgy, melyeket Ecsődi László, Kátai
György, Szajkó János, Paál Huba és minden
nyugdíjas egyesület ajánlott fel.
A sorsolást nem vártam meg. Jókat beszéIgettem, finomakat ettem, és láttam idős barátaimat, ismerőseimet jókedvűen szórakozni.
Azért dolgoztam is ...
Dudásné Mester Judit
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Nemzeti Rákellenes Nap
Animációs film bemutató Srtarek Lacika pusztaszabolcsi kisdiák rajzai alapján
A Magyar Rákellenes
Liga központi rendezvényét április 14-én, Budapesten az
Egészségügyi
Minisztérium
disztermében
tartotta. A több száz egybegyűlt előtt ebből
az alkalomból átadták az év onkológusa díjat, a Dr. Dollinger Gyula ernlékplakettet.
dr.
Balog Csaba miskolci és dr. Garami Zoltán
debreceni onkológusok kapták a megtisztelő díjat.
Ezután került sor a "Nyolc figyelmeztető jel" című animációs film bemutatójára. A
film érdekessége, hogy a Magyar Rákellenes
Liga támogatásával a pusztaszabolcsi alapszervezet, a Napraforgó klub ötlete és anyaga alapján készült. 2009-ben meghirdetett
rajzpályázatra érkezett gyermekrajzok, első
helyezett jének, Sztarek Lacikának a rajzaiból készült. Szabó Zsuzsanna forgatókönyve
alapján Lenhardt László volt az operatőr.
A filmbemutató előtt dr. Juhász Judit a Napraforgó Klub elnöke a következőket mondta:
"Az előzményekhez tartozik, hogy 1988-ban,
az országosan másodikként bejegyzett Egyetemisták és Főiskolások Rákellenes Egyesülete megbízásából elkészült a "Hét figyelmeztető jel" c. színes animációs rajzfilm a
Pannónia Filmstúdió jóvoltából, amelyamai
napig feleleveníthető az interneten. A film
alapjául szolgáló képsorozat francia kisiskolások rajzaiból készült, melyekből könyvjelző és plakát is napvilágot látott. A pusztaszabolesi Napraforgó Klub 2009-es akciója arra
volt hivatott választ találni, hogyan látják és
fogalmazzák meg a gyerekek napjainkban - a
WHO ajánlásai révén immár - nyolc legfontosabb tünetet, amellyel feltétlenül orvos hoz
kell fordulni."
Szabó Zsuzsanna elmondta, nagy kihívás

volt szamara, hogy gyermekrajz alapján, a
képek erejével, az animáció lehetőségeit kihasználva, egy ma még tabu témát feIdolgozzon. Nagy rnegtiszteltetés,
hogy bekapcsolódhatott egy olyan munkába, amely az ijedtség és gyász tragédiáját próbálja megelőzni.
A bemutatón nagy tetszéssel fogadták a tájékoztató animációs filmet. Dr. Simon Tamás
professzor a nyilvánosság előtt kérdezte meg
Juhász doktornőt: "Kié a film?" "A Ligáé!">
volt a doktornő válasza. "A honlapra feIteszszük és mindenki szabadon használhatja!" mondta a professzor a résztvevők legnagyobb
örömére.
CzMné

Rákmegelőzés egy pusztaszabolcsi kisiskolás rajzaival
2010. április 14-én Budapesten, 17-én pedig Pusztaszabolcson
mutatták be a Nyolc figyelmeztető jel című animációs filmet a rák
megelőzésról. Az animációs film alapját az első helyezett, most negyedik osztályos Sztarek Lacika rajzai képezhetnék - gondolta
el Juhász doktornő. A Napraforgó Klub vezetőségévei együttműködve partnerre találtak a Magyar Rákellenes Liga elnökében,
Simon professzorban. A Liga finanszírozta ezt a briliáns ötletet.
A budapesti bemutató óriási sikerrel zajlott le. Hazafelé jövet a
vonaton faggattam Sztarek Lacikát.
- Lacika ismertél rákos beteget, amikor a rajzokat készítetted? Mit
hallottál erről a betegségről?
- Nem ismerek ilyen beteget. Először az osztályfőnökömtől,
Dudásné Mester Judit tanító nénitől hallottam erről a betegségről. Ő
hozott egy papírt, amelyen a doktor néni arról írt, hogy milyen előjelei vannak ennek a betegségnek, és próbáljuk meg lerajzolni, hogyan
figyelmeztetnénk az embereket ezekre a jelekre.
- Gondolom szerets: rajzolni? Mit szerets: a leginkább rajzolni?
- Leginkább növényeket, embereket, autókat. A dolgozat hátuljára,

ha már elkészültern
az írással, halálfejeket, de Judit néni kérte, hogy
ez nem való, ne csináljam.
- Hazavitted a tájékoztatót. Mi történt ez után?
- Anyukámmal elolvastuk, és több napig beszélgettünk róla, hogyan lehetne ezt megcsinálni.
- Laci több nap után úgy döntött, hogy állatokkal rajzolja meg. meséli anyukája Berkesi Edit - Ekkor kezdtük kiválogatni közösen az
egyes jelekhez az állatokat.
- Bárányhimlő jutott az eszünkbe - folytatja Lacika. - Bárányhimlő, bárány szemölcs, elváltozás a szemölcsön figyelmeztető jel. Ouzzanat a nyakon. Zsiráfra gondoltam, akinek gombóc van a torkában.
Jó hosszú nyaka van, azon jól látszanak a nyelési rendellenességek ...
- Nevet nem volt szabad írni a rajzra. Milyenjeligéd volt?
- Elfelejtettem jeligét választani, ezért ott az iskolában gyorsan a
Mézesmackót
írtam jel igének. Gondoltam a mackó a rnéztől egészséges.
- Hogy tetszett afilm?
- Már az első helyezésnél is meglepődtem. A film kezdetén a mi
házunk látszik és én, ahogyan rajzolok. Szabó Zsuzsa néni a forgató-
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Nyolc figyelmeztető jel - rajzfilmbemutató
Tavaly, amikor tanítványom,
Sztarek
Laci megnyerte a Magyar Rákellenes Liga helyi szervezetének rajzpályázatát,
nem
nagyon hittem abban, hogy valóban rajzfilm fog készülni a figuráiból.
Thdtam,
hogy rengeteg munka és sok pénz kell hozzá. Valaki azonban nagyon hitt benne, és
minden követ megmozgatott,
hogy a film
létrejöjjön. Dr. Juhász Judit kitartó ember, és kiváló társakat talált célja megvalósításához.
Izgatollan indultam április 17-én az Ot-tó
Étterembe a rajzfilm pusztaszabolcsi bemutatójára. Lacika mesélt róla, ő már látta.
Tele volt az udvar, mikor odaértem. Örültem a sok érdeklődőnek, de azt sajnáltam,
hogyapályázatra
rajzoló gyerekek közül
csak öten jöttek el. A jelenléti ív szerint hatvanan voltunk. Alig fértünk be a mozivá alakított étterembe.
Juhász doktornő köszöntötte a megjelenteket: Vasváry Artúrnét, a Magyar Rákelle-

Leng)tltúll

nes Liga tiszteletbeli elnökét, Strommer Pálné
szakmai összekötőt, a helyi képviselő-testület megjelent tagjait: Ádám Lászlót, Czöndör
Mihályt és Csom bók Pált. Üdvözölte a média képviselőit: Peresi Tibort és Máté G. Pétert, a megjelent szponzorokat: Kádár Tündét, Németh Ferencnét (ÁNTSZ Székesfehérvár), Szabó Zsuzsannát (Lebart Bt.) és Kovács
Péternét (Vitaminkosár Kft.). Megemlítette,
hogy ifj. Czöndör Mihály (Pátria yomda) a
nyomtatott kiadványok készítője, és Csiki Ottó
a rendezvénynek otthont adó étterem tulajdonosa sajnos nem tudott eljönni. Külön köszöntötte kollégáimat: Házi Árpádnét és Czompó
Istvánnét, a gyerekeket, a Napraforgó Klub jelen lévő tagjait és minden érdeklődőt.
Én is kaptam abból a két ismeretterjesztő füzetből, amely a pályázaton 2. és 3. helyezést elért gyerekek rajzai ból készült. Házi
Árpádnéval érdeklődve lapozgattuk. Jó érzés
volt nyomtatásban látni tanítványaink munkáit, melyek a mi ösztönzésünkre és segítségünkkel jöttek létre. Amikor megjelent tavaly

a pályázati kiírás, sokan úgy gondolták, kicsik még az alsós gyerekek ehhez a témához.
Mi úgy éreztük, hogy erről igenis beszélni
kell. Mielőtt a rajzok otthon és a rajzórákon
rnegszülettek, sokat beszélgettünk a rákról.
Köszönjük
Czöndör Misi igényes munkáját. A két füzet dr. Juhász Judit kedves soraival és prof. dr. Simon Tamás ajánlásával nagyon szép kiadvány. Sok emberhez fog eljutni, büszkék lehetünk rá.
Elindult a film, amire vártunk. Laci kedves állatai megelevenedtek. Remek ötletnek
tartom, hogy ő maga is rajzfilmfigura lett. A
forgatókönyvíró kedves történetbe foglalta a
rajzokat, melyeket az animátorok nagyszerűen keltettek életre. A megszólaló állatok szájába jól illettek Laci ötletes, időnként szellemes szavai.
A nézők nagy tapssal fogadták a filmet, és
látni akarták Lacikát. Ahogy ott állt szerényen, lesütött szemmel, nagyon büszke voltam rá.
Dudásné Mester Judit

könyvíró és Lebal József operatőr jött el hozzánk, ezt a részt felvenni. Itt a bemutatón nagyon izgultam, hogy beszélnem kell, de a film
nagyon tetszett.
- Az iskolában Judit nénitől kaptál dicséretet?
- Ő is nagyon örült. Ötöst kaptam és osztályfőnöki dicséretet.
- Mit szeremél csinálni, ha nagy leszel?
- Történelem és tesitanár szeretnék lenni.
Edittel, Lacika anyukájával beszélgettünk a gyerekekről. Elmondta,
hogy három gyermeke van: egy nagy lánya és a két kisfiú. Korábban
egy élelmiszerboltban dolgozott, most anyaságin van.
- Sokat foglalkozol agyerekekkel ?
- A három gyermek különböző,
ezért a bánásmód is különböző.
Szerencsére nincs velük baj. Lacival harmadikos koráig intenzíven
foglalkoztam, még most is időnként kikérdezern a leckét. Nagyon jó a
tanító nénije, Judit néni. A kicsi most kezdi az elsőt, és nagyon szeretnénk, ha ő is hozzá járhatna. III szeretnénk megköszönni a munkáját
és a doktornőnek is köszönjük a lehetőséget.
CzMné
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Faültetés a "Tiszta utak, élő táj" szervezésében
Civilek a kárnyeretért
A "Tiszta utak, élő táj" civil szervezet 2010. március 2-án közgyűlést tartott. Sebesi Béla meleg szavakkal emlékezett az elhunyt
Milvius Attilára, aki az egyesület önzetlen támogatója volt.
Az elnök és a gazdasági vezető 2009-ről szóló beszámolója után az
idei év programjairól esett szó.
A Földanya Alapítvány "Ültess fát a jövőnek!" című programja alapján öt évig évi ezer darab facsemetét kap a város. Az egyesület gondoskodik a szabad gyökerű növények ideszállításáról, és tárolásáról a kiültetésig. Az igények felmérése március 20-ig tart. Intézmények és magánszemélyek egyaránt kérhetnek az 50-60 cm magas csernetékből, melyek között fenyő-, tölgy-, platán- és nyírfák vannak. A többéves program védnöke a mindenkori polgármester, koordinátora Sebesi Béla.
Az egyesület négy darab stabil hulladékgyűjtő készíttetésével és kihelyezéséveI támogatja a város oktatási-nevelési intézményeit. Egyegy fából készült szeméttároló kerül áprilisban a középiskola, az általános iskola és a két óvoda területére.

"

-1,

--ih

'

rp!

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően
a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a József Attila Közös Igazgatású
Általános Iskola és Óvoda, valamint a "Tiszta utak, élő táj" Egyesület környezetvédelmi témájú rajz, szobrász és videó versenyt hirdetett
a város általános és középiskolás tanulói számára. ft. leadási határidő
március l-je volt. Apályaművekből
2010. április 22-én a Föld Napja
alkalmából kiállítás nyílik a középiskola galériájában. Akkor lesz az
eredmény hirdetés is, melyen minden pályázó ajándékot kap, kategóriánként az 1-3. helyezett értékes jutalomban részesül.
Idén is lesz szemétgyűjtési
akció a "Tiszta Pusztaszabolcsért." Most
a szokásosnál kicsit később, május 2-án kerül rá sor. A Fejér Megyei
Közútkezelő
biztosítja a védőkesztyűket és a zsákokat. Az egyesület
nyolc órakor vár minden olyan lakost a városháza udvarán, aki tenni
szeretne lakóhelye tisztaságáért.
Dudásné Mester Judit
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A Zsiráf Ovoda elnyerte a "Madárbarát óvoda" címet
A Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület az oktatási intézmények számára
is lehetőséget biztosított a Madárbarát óvoda
ill. iskola elismerő cím elnyerésére. Intézményünk eddig is fontos és rendszeres feladatának a madarak természetes élőhelyének megőrzését és a telelési időszakban végzett madárvédelmi munkákat.
Csatlakoztunk a programhoz, regisztrál tattuk intézményünket, amelyen belül a Napsugár csoport külön is pályázik a Madárbarát
csoport címre.
Etetőket. odúkat, itatókat, helyeztek ki az

óvónők a gyerekekkel jól látható helyszfnekre, így a csoportszobából is folyamatosan figyelhették az oda látogató madarakat, megismerték udvarunk madárfajait. Az etetők
számának bővítésében a szülők is segítettek,
maguk készítették el és ajánlották fel azokat!
Karácsonyra minden csoport más élelemből
készített ajándékkal kedveskedett a madaraknak amelyeket az udvarra ültetett fenyőfára felhelyezve adtak át. Napi rendszerességgel-madáretető-felelősöket
is választottunk a
gyerekek közül akik ellenőrizték az itatókat
és etetőket, biztosították a szükségleteket.

Munkánkhoz információt és segítséget is
kaptunk az Egyesület által küldött Madárbarát Kalendáriumból. A telelési időszakban
végzett tevékenységeinkről jelentőlapon számoltunk be.
Az értékelést követően az egyik elismerést
már megkaptuk, amely táblán is hirdeti, hogy
intézményünk Madárbarát óvodaként is jeleskedik! Reméljük mihamarabb beszámolhatunk
a Madárbarát csoport elismerő címről is'
Büszkék vagyunk rá!
Csiki Andrea
Gremsperger Emó'ke

Intő jel a tömeges denevérpusztulás!
Újra itt a kullancsszeronl
A súlyos betegségeket terjesztő kullancsok Magyarországon
rendkívül elterjedtek. A természeti környezet érintettségét jól jellemzi, hogy rengeteg a kullancs hordozó erdei állat, a denevérek
pedig nagy számban áldozatául is estek e parányi élősködólmek.
Az évente kiadott fertőzöttségi térképek szerint Budapest és agglomerációs körzete, Pest, Nógrád, Vas, Zala és Somogy megye tartoznak a magas rizikófaktorú területek közé.
Szakemberek a Börzsöny barlangjai ban nemrég tömeges denevérpusztulásra lettek figyelmesek. A megvizsgált tetemekben rengeteg
apró vérszívóra bukkantak, az ezek által terjesztett betegségek okozták a repülő emlősök el hullását. Intő jel ez mindenkinek most, a kullancsszezon kezdetén. A globális felmelegedés nyomán ugyanis egyre
több van ebből a rovarból. Vannak olyan fajok, amelyek kifejezetten a
denevérekre támadnak, mások azonban nem válogatják meg az áldozatukat, és emberekre is rákapaszkodnak.
Magyarországon több mint tizennyolc féle kullancs él, ennek a fele terjeszt betegségeI. Az idei esős tavasz kedvezett szaporodásuknak,
mostanra már elő is bújtak rejtekükből. Főként tavasszal és nyár elején rajzanak ki, majd ősszel, szeprember-októberben is van egy újabb
hullám. A két-három milliméteres támadók a déli, napsütötte órákban
árnyékba húzódnak, más napszakban viszont aktívak. Mondjunk hát
le a természet járásról? Dr. Kapiller Zoltán állatorvos, a Kullancsszövetség elnöke szerint ha valaki ismeri az erdő veszélyeit és felkészül
ellene, biztonsággal töltheti a szabadidejét a természetben.
Hogyan védekezhetünk ellenük? Erre szárnos bevált módszer létezik, ilyen a megfelelően zárt öltözködés, különféle ellenszerek, riasz-
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tó spray-k alkalmazása - ajánlja a specialista. - Ma gond az, hogy
ma már nemcsak erdei kirándulás során kell gondolni a betegségeket
terjesztő vérszívók elleni védelemre, hanem a városi parkokban, kertekben, játszótereken is. A kedves, mesékből népszerű sünök például
többféle kullancsfajt, egyszerre akár 100-150 darab rovart is hoznakvisznek magukkal a lakott területekre.
Kapiller doktor az élősködők elleni segítségként kertben a gyakori
fűnyírást, gyomirtást és a sünök búvóhelyéül szolgáló farakások felszámolását, a kapuk aljának megerősítését javasolja. A szakértő a körültekintő természetjárás és a kertek, udvarok gondozása mellett rnindenkinek ajánlja a vérszívók teljesztette agyvelő- és agyhártyagyulladás elleni védőoltást.
- Erdőbe, táborba, vakációra induló gyerekek és szüleik még most
is kérhetik a vakcinát háziorvosuktól, gyermekorvosuktól.
Szerencsére nem kell hosszú ideig várni a védettség kialakulására. Kapható
olyan oltóanyag, amelynél az első adag vakcina beadását követően két
héttel már be lehet adni a második oltást. Ennél az úgynevezett "gyorsított oltási sémánál" már a második szúrás utáni napokban kialakul
a megfelelő védelem - magyarázza a doktor. - Nem mell ékes, hogy
olyan tűvel csomagolják készre az injekciót, amely a korábbinál kevésbé fájdalmasan juttatja be a hatóanyagot a szervezetbe.
Természetesen minden védekezés ellenére is érhet bennünket vagy
kedvenc háziállatunkat kullancstámadás. Ezért fontos a gyógyszertárakban, az állatpatikákban, sőt a benzinkutaknál is kapható kullancseltávolító kanalat beszereznünk, amellyel könnyen megszabadulhatunk a bőrbe fúródott rovartóI.
Mártoll Anita
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"Szeretem a társaságot, a közösséget:
jó programok, hasznos munkák, kellemes kikapcsolódás"
Együtt utaztunk
a Nemzeti Rák Nap
konferenciára Szabó Tiborné Ibolyával és
Kőkuti Lászlóné Irénkével. Gondoltam kihasználom az alkalmat és az időt: faggatom őket az önkéntes képzés tapasztalatairól. A csevegés közben Ibolyára terelődott
a figyelem: a kistérségi kézműves vásár, a
női tűzoltó csapat, a civil élet. Ibolyát azért
is ajánlom figyelmükbe, mert ritka tevékeny ember. Tesz, vesz, szervez. Elsősorban
nagymama, tortát süt, gyöngyöt fűz, de volt
már a Napraforgó Klubban Mikulás, vagy
a farsangi bálon jósnő. Őszinte, érdeklődő,
vidám, társasági ember.
Önkéntesek segítsége a gyógyításban
Az előző számokban már hírt adtunk róla,
hogy több mint ötven önkéntest, közöttük hat
pusztaszaboicsit képeztek ki a rákbetegek segítésére. A résztvevők elméleti és gyakorlati oktatásban részesültek. Megismerkedtek a
rákbetegség fajtáival, felismerésükkel, gyógyítási módszerekkel. Előadás keretében foglalkoztak a táplálék-kiegészítőkkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a fájdalomcsillapítássaI. A felkészítés központi, hangsúlyos része a lelki segítségnyújtás volt. A tanfolyam
két résztvevőjét Szabóné Ibolyát és Kőkutiné
Irénkét kérdeztem a tapasztalatokról és a további tervekről.
- Milyen céllal vágta tok neki a képzésnek?
- Sajnos a családban is előfordult rák. Az
utolsó percig a beteg mellett álltunk. A család
segítségével küzdött az utolsó percig, nem adta fel a reményt. Úgy gondolom megkönnyíti
a beteg helyzetét, ha, akik mellette állnak tudják mit kell tenni, miben segíthetnek. Engem
megerősített abban, amit csináltunk, ahogyan
ápoltuk betegünket - mondja Irénke.
- Anyukámat, férjemet, anyósomat is én
ápoltam. Nagy szenvedés ez a családtagnak
is. Látni, hogyan épül le, akit szeretünk, de
segíteni nem tudunk. Vigaszt kell nyújtani,
hogy érezze a betegünk fontos számunkra,

és amiben tudunk segítünk számára. Nekem
személy szerint jó és hasznos volt az oktatás.
Úgy érzem, hogy a betegeknek és az orvosoknak, nővérkéknek is sokat tudunk segíteni. A mi feladatunk a lelki támogatás, a beszélgetés, a kételyek eloszlatása, a tájékoztatás, nem az orvosi értelemben vett gyógyítás,
az a szakemberek feladata. Annak idején magamra hagyatkozhattam csak, hiszen a gyermekeimre nem tehettem rá a terhet. Szívesen
beszélgetünk a hozzátartozókkal is kétségeik eloszlatásáról, tapasztalatainkról - meséli
Ibolya.
- A lelki támogatásnál nincs nagyobb erő!erősíti meg őt Irénke. - A beteget, ha húzódik
a kivizsgálástóI, segíteni kell, hogy elmenjen,
hiszen a rák ma már nem egyenlő a halállal.
Ha időben sikerülorvoshoz
menni, akkor az
esetek nagy részében biztosított a gyógyulás.
- Fejlődik az orvostudomány. Ma már többféle, a betegséghez és a beteghez igazodó módszerrel tudnak segíteni - egészíti ki Ibolya.
- Hogyan szeretnétek hasznosítani az ismereteiteket?
- Szeretnénk a Napraforgó Klub minél több

tagját megismertetni az általunk tanultakkal.
Akár családtag, akár beteg felkereshet bennünket problémájával. Hiszen az ijedelem hatására ilyenkor egyszerűbb betegápolási teendők is komplikáltabbnak tűnnek. Szeretnénk
tudatosítani, hogy van egy civilszervezet,
amely segít és van fizikai és lelki segítség.
Örülünk, hogy elnökünk, dr. Juhász Judit is
részt vett a képzésen. Felajánljuk a település
orvosai nak is önkéntes munkánkat. Még egyszer hangsúlyozom, hogy mi lelki támaszt, tájékoztatást tudunk adni, a gyógyítást a szakemberek végzik - összegzi Ibolya.
Kistérségi kézműves vásár
Ibolya, mint a Napraforgó Klub kézműves
tevékenységeinek fő ismerője és tanítója részt
vett Schnei Jánosné Erikával a kulcsi kistérségi kézműves napon: "Ez volt az első kézműves vásár, amelyen részt vettem. Szeretném
megköszönni Nellikének (Kiss Kornélia művelődésszervező), hogy ránk gondolt. A kézművességgel régóta foglalkozom. Textilből
virágokat varrok, állatfigurákat horgolok. A
gyöngyfűzést tavaly kezdtem. Kedvenc fog-

SZABOLCS

HíRADÓ

17

FELHívÁs!

Utazz velünk Staufenbergbe!
lalatosságom

az ékszerek

ből.

Kétszeres

öröm:

tem,

a másik,

amikor

készítése

egyik,

gyöngy-

amikor

valakinek,

retek odaajándékozom.

készí-

akit

Nagy élmény

szevolt a

vásáro

Pusztaszabolcs testvértelepülése, Staufenberg a nyári szünetben kilenc napos kalandos és igen színes, változatos programokkal vár tizenhét helyi lakosú tizenkét év
fölötti diákot. Jelentkezéskor előnyben részesítjük a német nyelvet tanuló, tizenkét
és tizenhét év közötti diákokat. A diákokat Staufenbergben családoknál szállásolják
el, valamint két helyi pedagógus kíséri és felügyeli őket az utazás ideje alatt.

Női csapat az önkéntes tűzoltóknál
Ibolyával

folytattuk

a

szenvedélyéről:

önkéntes

szeptemberében

alakult

beszélgetést
tűzoltó

új

a 2009

női csapatban.

- Hogyan haladtok a verseny felkészülésben? Mikor lesz a verseny?
- Szombaton,
re. A helyi

17-én megyünk

tűzoltó

nos vezetésével
Több,

mint

a verseny-

parancsnok

Kaszás

és tematikájával

tízen

vagyunk.

gyakorlatozunk.
szem a nagy tömlőt

Já-

készülünk.

A foci pályán

Motoros

vagyok,

én

- Minden

a motoroson

gyorsaság

múlik.

a motort.

Összesze-

Nagyon

- Hogyan zajlik a verseny?
- Az

oltási

gyakorlaton

heten

veszünk

méteres

váltófu-

tás. Át kell adni a sugáresövet
A hetedik

Kérjük a szülőket, akiknek gyermeke Németországba utazik, hogyanémet gyerekek Pusztaszabolcson tartózkodása idején aktívan segítsék közreműködésükkel a
programok sikeres lebonyolítását.

futás közben.

ember viszi ki. Lesz gerenda

tás, csőben

Jelentkezési lapok az osztályfőnököktől kérhető és leadhatók:
A középiskolában Erdélyi Vandánál, az általános iskolában Varga Gergelynél, a polgármesteri hivatalban Darvas Tímeánál.

fontos a

és a pontosság.

részt. Lesz hét fős, ötvenöt

Amennyiben szükséges részletfizetés biztosított az alábbiak szerint:
1. részlet: 201O.05.l5-ig
ll. részlet: 2010.06.15-ig.

te-

a motorra.

- Ez egy kulcsfeladat? Kulcsszerep?
relem és indítom

Utazás időpont ja: 2010. július 5-13.
Jelentkezési határidő: 2010. május 3.
Utazás költsége: 39500 Ft
Ez az ár nem tartalmazza a költőpénzt és az utasbiztosítást. Utasbiztosítás kötése
kötelező. A részvételi díjat a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet befizetni.

átfu-

kúszás ...

- Hány csapa lia I kell megmérkőznötök?
- Ezt még

nem

lesz. Rácalmáson

tudjuk.

ságot, ezért nem tudjuk
leszünk

csatolva.

lunk Mezőfalvára.
húzunk.

Régiós

megszüntették
melyik

csapatok

Szombaton
Nevezni

verseny

PET/CT diagnosztika
a daganatos betegségek vizsgálatában

a tűzoltóreggel

hoz
indu-

kell. Sorszámot

Látogatás a Poritron-Diagnosrtika

Most az lenne jó, ha nem elsőként

kezdenénk,

hogy lássuk

nálják. Jövőre

mások

hogyan

már tapasztaltabbak

leszünk.

- Nemcsak versenyekre készültök, hanem
szabadidős, szorakonato programokat is
szerveztek a közösségben.
- Volt szánkózás
teri és farsangi
Flórián

Dohányosban.

bált szerveztünk

Pusztaszabolcsról, a Napraforgó Klub néhány tagja csatlakozott Budapesten a Rákellenes Liga egy csoport jához, hogy megismerkedjenek a Pozitron-Diagnosztika
Központ PET/CT vizsgálatával.
Krain Imréné Ági is a csoport tagja volt, őt kérdeztem a
tapasztaltakról.

Szilveszés májusban

napját is bállal szeretnénk

megünne-

- Dr. Lengyel
gig bennünket

Zsolt

főorvos

tájékoztatott

bennünket

a vizsgálat

lényegéről

és vezetett

vé-

a központon.

- Mi a vizsgálat lényege ? Mivel több, mint a korábban alkalmazott mádszerek?

pelni.

- Ezzel a vizsgálattal

Fontos a közösség, a civilszervezeti élet?
- A fenti apró beszélgetések
rettem

Korpontban

csi-

volna

közösségi

bemutatni,

életet

élsz.

hogy
Miért

kapcsán

sze-

milyen

aktív

fontos

ez ne-

pontos

már néhány

helye, felismeri

gárterápia

pontos

milliméteres

a gyógyításban
a kiújuló

daganatok

nagy jelentősége

daganatokat,

helye. Testre szabott

kijelölhető

vizsgálat,

is felismerhetők,

s tudjuk,

van. Meghatározható
vele a szövettani

ún. szeletelt

hogy

vele a daganat
mintavétel

és a su-

készítenek

az em-

felvételeket

beri testről.

- Hogyan zajlik a vizsgálat?

ked?
- Számomra

a családom:

a gyerekeim,

az

unokái ol, a menyern, a vejem a legfontosabbak. Szeretem
Jó programok,
kapcsolódás,

a társaságot,
hasznos
szórakozás.

nek részt az emberek
ben, igénylik
azt szajkózzák,
plakátokat

a korai felismerésnek

a közösséget

munkák,
a közös

van rá. Sajnálom
hogy itt semmi

sem olvassák

konzílium
is.

kellemes

Egyre többen

- Elmondták,

ki-

vesz-

hogy előzetes

állapítja

kapja a vizsgálandó
alatt elvégzik
CD-n

személy

- Lehet rá jelentkezni?
- Elsődleges

el. Én ezt máskép-

nem tudják

Akik a témáról

pen látom.

CzMné

daganat

a laboratóriumi
Vénás

injekció

anyag ot. Egy óra pihenő

vizsgálatot.

keresését

megállapítani.

gálat, egyesetén

valamint

a betegnek.
72 órán belül

leletek

után körülbelül

elkészítik

alapján

formájában

az írásos

meg20 perc

leletet,

amit

a páciens.

azokat,

nincs. Még a

végeznek,

a nyomjelző

a fájdalommentes

is megkap

szervezésekakik

vizsgálatot

meg, hogy jó-e a vizsgálat

önköltséges.
bővebben

nem támogatják,

akkor

Négy gép van az országban:
Budapesten,
szeretnének

Debrecenben

van jelentősége,

három

esetén

és Kecskeméten

tudni az info vonal:

ha a problémát

TB támogatott
vannak

36 (1) 505-8888.

a vizs-

gépek.

www.pet.hu.
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Tűzoltó verseny Mezöfalván
Aprilis 17-én a helyi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
férfi és női csapattal
versenyzett Mezőfalván.
Városunk csapatai az
előzetes felkészülés után
kiválóan szerepeltek.
Aférfi csapat első helyezést,
az elsőként versenyző
női csapat pedig második
helyezést ért el. Dancs
Istvánné Katit különdíjjal
jutalmazták, mivel ő volt
a legidősebb versenyző.
Megtisztelő ajándékként
vehette át a tűzoltók
védőszentjének, Szent
Flóriánnak képmását
megformáló szobrocskát.
Az itthon maradt tűzoltó
társak finom vacsorával
kedveskedtek az elfáradt
versenyzőknek. Közben
elmesélte mindenki
élményeit, jó hangulatban
telt az este. Megbeszéltük a
másnapi faültetés menetét,
amelyet a Tiszta utak, élő
táj civilszervezet hirdetett
meg. Kiscsapatunk az
orosz temető környékén,
a kis erdőben fásított,
valamint a tűzoltó szertár
udvarán. Összeszokott,
jó kedvű csapatunk ismét
vidám, tartalmas napot
tudott maga mögött.
Ezzel még nincs vége a
programjainknak, hiszen
a retromajálison tűzoltó
bemutatót szervezünk.
Szobó Tiborné

HíRADÓ
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Közgyűlés a Szabadidő- és Sportegyesületben
2010. április 16-án, a Petőfi teremben tartotta közgyűlését a négy
szakosztályból álló egyesület.
Az elnökasszonytól, Kőkuti Lászlónétói megtudtuk, hogy egy fő
kilépett, aki helyébe az ellenőrzö bizottságba kell választani valakit.
Filotás József helyett a futószakosztály vezetőjévé választották Kőkuti
Lászlót. A tagságot tájékoztatta, hogy két NCA pályázatból egy nyert,
valamit a Wesselényi pályázat alapján működési támogatást kapott az
egyesület. Az önkormányzat a támogatás mell et egyszázezer forinttal támogatta a Bécs-Budapest maratoni futókat. Megdicsérte a kerékpárosokat, akik hősies kitartással a rekkenő melegben teljesítették a
Pusztaszabolcs-Kisiratos
távot. Kiemelte Csordás Vivient, aki végig
kerékpározta ezt az utat. Annyit mondott, hogy vannak szakosztályok, akik fejlődni képesek, például a kerékpárosok, a természet járóknak
egy kicsit nagyobb ambícióval, odafigyeléssel kellene tevékenykedni,
mivel a tagok száma nagyon lecsökkent. A pénzügyi beszámoló ismertetése után megköszönte a nagyszámú cégeknek, magánszemélyeknek,
családoknak a támogatást, amivel segítették az egyesület szakosztályait. Kérte, segítsük egymás munkáját egyesületen belül.
Az egyik tag javasolta, hogy a természetjáró szakosztályt próbálják meg kibővíteni a ma oly felkapott "botos-gyaloglással"
(Nord
Walking). A másik tag, Csombók Pál felhívta a figyelmet arra, hogy
a vezetőségben Kőkuti László megválasztásával összeférhetetlenség
keletkezik. Felvetődött két alternatíva: megváltoztatni az alapszabályt, miszerint a szakosztályvezetők nem lesznek a vezetőség tagjai,
ebben az esetben megszűnik az összeférhetetlenség, vagy egy hónapon belül új szakosztályvezetőt választanak a focisták. Ez utóbbi rnellett döntött a tagság.
A szakosztályvezetők beszámoltak tavalyi sikereikről és ez évi
programjaikról. Debreceni Dezsőné Babi a futók eredményeit méltatta (ezeket rendszeresen olvashatják újságunkban, ebben az számban
is). Köszönte a csapatnak a munkát és kérte, hogy az edzéseket többen látogassák.
Csordás Viktor alelnök, a kerékpáros szakosztály vezetője elége-

Futóeredmények
E-ON DÉLI BAB SPORTNAP
Július 4. Hortobágy 21.3 km
284. Horváth Zoltán, 562 ffi. ind., 1:59:02.

dettséggel nyugtázta a tavalyi létszámnövekedést (közel negyven fő),
valamint a gazdag programokat. A tervek szerint az idei programok
még gazdagabbak lesznek. Tervezik 20ll-ben egy Passauból történő
kerékpár utat, illetve 2012-ben a londoni olimpiára kikerekezni.
A focisták munkájáról Kőkuti László számolt be. Télen, nyáron hóban, fagyban, de meg tartották a meccseket. Megünnepelték a hatvanéves Ármai Gyula születésnapját. Készülnek májusban Kisiratosra,
valamint a májusi és a karácsonyi labdarúgó tornára.
Kovács Lajos nem tudott részt venni a közgyűlésen, ezért az ő beszámolója elmaradt.
Szőke Erzsi, az Ellenőrző Bizottság elnöke ismertette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérték a pénzmozgásokat. Az egyszeres
könyvvitelt vezető egyesület könyvelésében hiányosságokat nem találtak, minden a számviteli törvény és egyéb jogszabályok szerint történt. Az egyesület 1737890 forint bevétellel gazdálkodott. A kiadás
1 500540 forint volt. Az egyenlegből 200000 Ft-ot tartalékba helyeztek és 37350 Ft van a pénztárban.
Dudás Gyula tag megkérdezte, hogy szakosztályonként hogyan lett
megosztva a pénz. Az elnökasszony elmondta, hogyatagbevétel
rninden szakosztálynál ott marad, tehát érdekük a szakosztályoknak tartalmas programokkal a létszámot emelni. Az önkormányzati támogatást egyenlő részben megosztják a szakosztályok között. Az adományokat, pályázatokat azok a szakosztályok kapják, akik gyűjtik. A tagok megválasztották Györök Józsefné Ildit a lemondott ellenőrzési
bizottsági tag helyébe.
Kőkutiné Irénke kérte, hogy az 1. és II. világháborús, trianoni táblát
tartalmazó szobor környékét segítsenek a tagok rendben tartani. Ha
adományt gyűjtenek, akkor az illető adószámát is gyűjtsék be. Segítsék a Tiszta Utak, Élő Táj faültetését, valamint jöjjenek el a települési civilstratégia bemutatására. Gondolkozzanak az ötéves születésnap
megünnepléséről.
Ezután a szakosztályok
vetkező programokat.

Kategória

hely: 1296 női induló, 21.097 km

1. Adancsekné

Barics Irén, 118. bef., 1:45:28;

hely: 908 női induló,

126. Debreceniné
Kategória

Varga Annamária,

569. bef., 2:02:29.

0:56:10

6. INTERSPORT BALATON FÉLMARATON
November 15. Siófok
Abszolút

hely: 259 női induló,

49. Varga Ildikó, 1:50:44

Anikó, 385. bef., 1:57:22;

10 km

Varga Annamária,

16. Mihalekné

Dobrán

CzMné

332. Györök Józsefné, 0:55:45

42. Adancsekné

Bartók Mária, 333. bef., 1:55:49;

21.097 km

Barics Irén, 1:48:49

666 férfi induló
356. Horváth

Zoltán,

1:54:32

hely: 3552 férfi induló

210. Ármai Attila, 860. bef., 1:41 :02;
277. Horváth

Zoltán,

152. Mihalek

László, 2566. bef.; 2:01 :18.

1698. bef.; 1:51 :11;

BÉCS-POZSONY-BUDAPEST SUPERMARATHON Okt. 23.
5. nap Budakeszi-Budapest városliget Félmaraton 21.097 km
Kategória

hely: 185 női induló

15. Kőkuti Lászlóné, 68. bef. 1:49:45

24. SPAR BUDAPEST NEMZETKÖZI MARATON
Október 4. Budapest

4. Varga Ildikó, 77. befo 1:52:00

Kategória

2. Adancsekné

hely: 426 női induló, 42.195 km

6. Mihalekné

Bartók Mária, 82. befo 1:53:28

2. Varga Ildikó, 100. bef., 3:55:10

26. Debreceniné

1. Adancsekné

Kategória

Kategória

az elkö-

14. COCA-COLA NÖI FUTÓGALA Október 18. Budapest
Abszolút

2. Varga Ildikó, 177. bef., 1:49:03;
82. Debreceniné

is megbeszélték

a 8S1versenyein 2009-ben

348. Debreceniné

24. NIKE BUDAPEST NEMZETKÖZI FÉLMARATON
szeptember 6. Budapest

még külön-külön

Barics Irén, 180. bef., 4:14:38

hely: 1962 férfi induló

303. Horváth

Zoltán,

1753. bef., 4:55:36

Barics Irén, 83. befo 1:53:29
Dobrán

Anikó, 125. befo 2:03:41

hely: 708 férfi induló

Kőkuti László, 218. bef 1:34:55
Horváth

Zoltán, 489. bef 1:51 :36
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Gyaloglással az egészségesebb idősödésért
A Pusztaszabolcsi Szabadidősport
Egyesület az Országos Egészségfejlesztési
Intézet támogatásával
a város intézményeit
bemutató gyaloglásra hívott a nagyszülőkön keresztül a legfiatalabb
korosztályig
mindenkit 2010. március 20-án 10 órára a
MÁV Iskolához. A szervezők azt remélték,
hogya kellemes tavaszi séta és Monspart
Sarolta Test is tőke című előadása sok érdeklődőt vonz. Sajnos nem így történt.
Maga az előadó sem tudott eljönni, de elkiiIdte maga helyett két kedves, fiatal kollégáját: Fekete Krisztinát és Csizmadia Pétert az OEFI munkatársait.
Czompó István polgármester is sajnálkozott a csekély érdeklődés miau. Számára
is kellemetlen volt, hogy három intézmény
mcgnyitotta kapuit erre az alkalomra, és a
város lakói közül csak néhányan jöttek el. Ő
mutatta be a polgármesteri hivatal rnunkáját.
Beszélt a várossá válással járó új feladatokról, pályázatokról, a városháza épületének
bővítéséről.
Ezután elindult a kis csapat gyalogosan az
általános iskolához. Ott Czompó Istvánné a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola
és Óvoda intézményvezetőjének általános helyettese fogadta a vendégeket. Röviden beszélt
az iskola múltjáról és jelenéről, majd Kocsis
József intézményvezetővel együtt körbevezették az érdeklődőket az épületben. Én magam
is - aki ott dolgozorn - rácsodálkoztam,
hogy
miiyen szépek a tantermek. Ami hétköznap fel
sem tűnik, az akkor, a kívülálló szemével nézve felértékelődött. A sok munkával otthonossá
tett helyiségekben sétálva nagyon büszke voltam a kollégáirnra, az iskola minden dolgozójára. A tornateremtől a mühelyig, a játszótértől a kis parkig rnindent megmutattunk az érdeklődőknek. Biztos vagyok benne, hogy sok
szülő is szívesen elnosztalgiázott volna azok
között a falak között, ahová valamikor őmaga
is járt. Kár, hogy nem tették.
Átsétáltunk a szomszédos középiskolába, ahol Pál házi Zsuzsanna igazgatóhelyettes várt bennünket. Az épület szombaton sem
állt üresen, a tornaterem felől hangos zsivaj
hallatszott. Zsuzsa beszélt arról az időről,

/
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KULCSMONDATOK AZ ELŐAOASON ELHANGZOTTAKBÓl:
Nincsenek tiltott táplálékok, csak kerülendő mennyiségek.
A változatosság gyönyörködtet.
A zsiradékok mennyiségére és minőségére is ügyelni kell!
Az édességek és desszertek fogyasztása csak mértékkel javasolt.
Legyen szívügye a sófogyasztás mérséklése! / Használja ki a fűszerek előnyeit!
Teljes értékű gabonafélék alkossák az étrend alapját!
Zöldséget és gyümölcsöt naponta többször is kell enni!
Tej, tejtermék fogyasztása naponta ajánlott.
Sovány húsok, húskészítmények, halak és a tojás fontos alkotóelemei az étrend nek.
A szomjúság legjobban az ivóvízzeloltható.
Az egészséges táplálkozás a vásárlással kezdődik.
Nem csak az a lényeges, hogy mit eszik, hanem az is, hogy hogyan.
Fontos a helyes étkezési ritmus.
Hogyan diétázzunk? / Szükség van-é étrend-kiegészítésre?
Konyhatechnikai tanácsok

amikor még Velinszky László nevét viselte az intézmény, és napjainkról, a Szabolcs
Vezér Gimnázium és Szakközépiskola jelenéről. Utána megmutatta büszkeségüket,
a Czöndör Mihályné által megálmodott és
megalapított helytörténeti gyűjteményt. Szó
esett a város civil szervezeteiről, és a Kulturális Értékmentő Egyesület kapcsán a barokk orgonáról. Megint büszkeség töltött el.

Mennyi értékünk van, amit érdemes megmutatni és bemutatni!
A néhány kilornéteres gyaloglás után visszatértünk a kiindulópontra. A MÁV Iskolában
Fekete Krisztina tartott előadást az egészséges életmódról, a testi és lelki egészségről. Kihangsúlyozta a testmozgás fontosságát, és azt,
hogy mekkora szerepük van a közösségeknek.
Részlelesen beszélt a helyes táplálkozásról.

Sikeres pályázatok a helyi középiskolában
Audiovizuális emlékgyűjtés Pusztaszabolcson
Ötmillió forintot nyert a középiskola huszonöt videóra felvett interjú elkészítésére, amelyek az 1945 és 1989 közötti időszakról szólnak.
Felkészítő tanárok: Patonai Erika és Molnár Orsolya. A munkában
résztvevő osztályok: 9.d, 10.a, Il.d.
Tehetséggondozás
A dunaújvárosi Bánki Donát középiskola, mint főpályázó és konzorciumi partnere a pusztaszabolcsi középiskola tehetséggondozásra
nyertek pályázatot. A pályázat pusztaszabolcsi írányítója és szerve-

zője Tánczos Krisztina tanárnő. A pályázat tartalma, hogya tehetséges, de szűkős anyagiakkal rendelkező gyermekek ne essenek el a versenyeken való részvételtől, ezért finanszírozásra kerülnek a délutáni
foglalkozások és a verseny előkésznők.
Környezetvédelmi
pályázat
A Zöld Hírek keretében Dudásné Mester Judit ismerteti az általános iskolával és a "Tiszta utak, élő táj" civilszervezettel közösen megnyert környezetvédelmi pályázatunk témáját.
Csányi Kálmán igazgató
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OLVASÓI
Csizmadia Péter elmondta, hogy 2004ben a Nemzeti Sporthivatal hirdetett meg
egy Tízezer lépés című programot, melynek
elsődleges célja az volt, hogy idősek számára dolgozzanak ki testmozgással, gyaloglássai kapcsolatos programokat. Ezt úgy próbálták elérni, hogy ingyenesen biztosítottak lépésszámlálót azoknak a szerveződő
kluboknak, akik vállalták, hogy évente legalább tíz gyaloglással kapcsolatos eseményt
szerveznek.
Az Országos Egészségfejlesztési
Intézet még abban az évben csatlakozott ehhez a programhoz. Tavaly vagy tavalyelőtt
pályáztak az Önkormányzati
Minisztériumhoz. Ennek a pályázatnak a lényege az,
hogy az ország különböző részein gyalogló
eseményeket szerveznek, és ehhez lehetett
csatlakozni. Tulajdonképpen ezen keresztül
kerestek meg olyan személyeket és szervezeteket, akik saját településükön
ilyen eseményeket meg tudnak szervezni. Így jutottak el ide is.
Fekete Krisztina hozzátette, hogya rendezvény formája mindig a helyszínen alakul, a fogadóktól függ. Győrben például
közös félórás bemelegítő torna volt, amit
egy helyi, közismert testnevelő tanár tartott.
Szerencsen ezt egy futó- és gyaloglóversennyel kötötték össze. Mindenütt van egy
helyi specialitás, egy helyi kulcsfigura, és
ez segít abban, hogy a program egyéni, arra a településre jellemző legyen. Az OEFI a
kapcsolattartó szerepét tölti be.
Megpróbálnak lendületet adni, támogatást, segítséget nyújtani. Igazából nagyon sok
minden függ a helyiektől,
Nálunk a helyi szervezet a Szabadidősport
Egyesület, a kulcsfigura pedig Kőkuti Lászlóné. A helyi specialitás az ő ötlete volt. Irénke találta ki, hogy a gyaloglást kössük össze
a város intézményeinek bemutatásával. Most
a település egyik felét jártuk be, a következő alkalommal megmutathatnánk az óváros
- furcsa az ófalu helyett ezt leírni - intézményeit, nevezetességeit. Büszkeségünk, a
barokk orgona mindenképpen megérne egy
sétát. Ősszel akár egy cikolai gyalogtúra is
szóba jöhetne.
A címadó program célcsoport ja tulajdonképpen az idősödő lakosság. Ám rajtuk keresztül jó volna eljutni minden generációhoz. Krisztina és Péter is hangsúlyozta,
hogy a közös élmény, a közösségbe tartozás
nagyon fontos. A gyaloglás egyszerű, mindenki számára elérhető, hatékony mozgásforma. Gyalogolni jó. Barátokkal, ismerősökkel együtt, összekötve valami érdekes,
hasznos programmal még jobb.
Cicero szerint: .Jvlindenki szeretné megérni az öregség et, de ha elérte, szidja." Tegyünk
érte, hogy nekünk ne kelljen szidnunk!
Dudásné Mester Judit

VÉLEMÉNY·

OLVASÓI

den megoldható
lenne, ahogy az Ady
Endre és Mátyás király út egy része, ha
nem is teljes mértékben, de látva az őszszefogást, a tenni akarást. Megoldódott,
hála és köszönet a lakóknak és vállalkozóknak, így Budai Lászlónak, Bíró Istvánnak, Erdélyi Ferencnek. Többen felajánlották gépeiket, mint Szép János is. Az
emberek összefogást, fáradságot, pénzt
nem kímélve áldoztak az utca jobbá tételére. Szeretnénk, ha az önkormányzat
támogatna
bennünket,
mert e nehéz
időszakban az összefogás, együvé tartozás segít rajtunk.
Csak úgy tudunk szebb, jobb várost
elképzelni magunknak, ha sajátunknak
érezzük és önszántunkból teszünk érte.
Szebb, tisztább várost akarunk!
NYITOTT SZEM, NYITOTT FÜL
Tisztelt Lakótársak!
Pusztaszabolcs Lakói!
Az utóbbi időben városunkat is elérte az ügyeskedők, csalók, betörők hulláma. Nem elég elmondani, hogy vigyázzunk értékeinkre és ne higgyünk a sok
jól hangzó csábításnak.
Napjainkban
ócskavas, hulladék szedők hada lepte el városunkat, illetve egyéb illegális
árusok, gyapjútakarók, tűzifa árusítással
foglalkozó gátlástalan, erőszakos egyének. Több fórum, szervezet is figyelmeztetett bennünket, de még mindig nem
vagyunk elég óvatosak.
Kérem a lakótársakat, nyitott szemmel, füllel járjanak, és ha valami gyanúsat észlelnek, jelezzék a legközelebbi
rendőrnek, polgárőrnek, vagy a városházán. írjuk fel az esetleges gépjármű típusát, rendszámát, a benne ülő utasok
számát, személyleírását.
Sokat segíthetünk
egymásnak: több
szem többet lát, több fül többet, jobban
hall. Vigyázzunk egymásra!

HÚSVÉTIKÉSZÜLŐDÉS
Kisunokám megkért kísérjem el az általános iskolába, a húsvéti játszóházba.
Először szabódtam egy kicsit, de kedvébe jártam, s elmentünk. Kedves tanító nénik fogadtak: Bánóczi 11i,Fleck Andi, Mester Judit (sajnos csak az ő nevüket
tudom, de azt hiszem minden tanító néni
ott volt). Egy szép programot szerveztek:
hagymalével festettük, díszítettük a főtt
tojásokat. Kosárkákat készítettünk. Nagyon jól éreztük magunkat. Jó volt látni,
hogya gyerekek igénylik a közös programot, a pedagógusok segítségét, szervezését és szívesen vannak együtt.
Szabó József

Czompó István polgármester
úr kérdésünkre a kővel kapcsolatban elmondta, hogy szakvéleményt kért, amely nem
javasolta a kő használatát. Az alábbiakban idézzük a szakértő álláspontját:
"A pusztaszabolcsi
kitermelt
vasúti
ágyazati anyagat szemrevételeztem.
Az
anyag kb. 20/40-es frakciós bazalt, finom

EGY DOLOG, AMI MELLETT
NEM LEHET ELMENNI SZÓ NÉLKÜL
A napokban a MÁV területén felhalmozódott vasúti rosta lj elvihető volt.
Felkerestem az önkormányzatot és megkérdeztem mit tudnak erről: nemleges
volt a válasz. Kérem a lakótársakat, ha
ilyet hallanak, látnak, tapasztalnak, akkor emellett ne menjenek el szó nélkül.
Értesítsük egymást, hiszen ez közügy!
Kérem a képviselőtestület
tagjait is,
hogy kellő odafigyeléssel, körültekintően járjanak el. Más községek tonnaszám
hordták, nekünk a morzsa maradt. Pusztaszabolcson számtalan utca van, mely
mostanában nem kerül felújításra. Én azt
hiszem, hogy egy kis összefogással min-

szemesékkel (por) keveredett, szennyezett.
Hiányzik belőle a tömörítéshez
frakció. Ebben az állapotában

szükséges
útalap alsó

rétegébe, felette O/20-as anyaggal
ve útkarbantartásra

nom szem esék, por kimosódása
szamarad

a bazaltkő

kiékel-

használható.

A fi-

után visz-

és nem tömöríthető

be. Részletesebb laborvizsgálattallehetne
az optimális

keveréket megállapítani."
Édes Szilárd
okleveles

építőmérnök

Mint megtudtuk, a környező településen az útalap alsó rétegébe tették a
vasúti ágyazati anyagat és kiékelték útkarbantartásra
használható
ún. fehér
kővel.
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Irodalmi Est a Költészet Napja alkalmából
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2010. április 17-én a művelődési házban kedves, vidám hangulatú irodalmi
műsort adott Lóránt Krisztina, Kiss Ramóna és R. Kárpáti Péter.
A Barátok kőzt sorozat sztárjai új oldalukról mutatkoztak be.

Din-don-diridongó

Felvágós felvágottak?
Huszonkét szeletelt termék tesztje - pocséktóI a kiválóig

Srabad-e.

Tizenkét féle párizsit, három olasz, négy
Zala és három nyári turista felvágottat, öszszesen tehát huszonkét előre csomagolt,
szeletelt terméket tesztelt a Kosár magazin
friss számában. Az eredmények pedig igencsak felemásak: a többség jó vagy közepes,
emellett csupán egy kiváló (nyári turista)
és egy szinte ehetetlen, még megfelelő minősítésű (Zala) felvágott akadt a bírálók tányérján.
Párizsi vagy parizer, olasz, turista, Zala felvágott, sertés, marha, könnyed ízre vágyóknak
joghurtos, gyereknek Bambini. A sor szinte
végtelen. A felvágott mindennapi csemege:
ha nincs kedvünk főzni, esetleg utazni készülünk, vagy este már csak könnyed falatokra
vágyunk, jöhet a jó kis felvágott két szelet kenyér közé. De mindennapi betevőnk vajon minőségi is? Erre kereste a választ a Kosár magazin tesztelő csapat áprilisi számában - természetesen a Magyar Élelmiszerkönyv iránymutatásait figyelembe véve.
A parizerek közül a Pick Szeged egyik
terméke bizonyult a legjobnak: 17,3-as pontszámmal jó minősítést ért el, csak két tizeddel elmaradva a kiváló osztályzattól. A színncl és az alakkal teljesen elégedettek voltak
a pontozó bírák, az állományból csak azért
vesztett a termék, rnert néhol kissé hézagos
volt a vágásfclülete,
ráadásul száz grammját
mindössze százharminchárom
forintért ad-

jáko Szomorú eredmény, hogy ebben a kategóriában az utolsó helyen egy gyerekeknek
szánt párizsi végzett, közepes minősítéssel.
A szeletelt Zala felvágottak között találtak
a tesztelők egy igen gyenge terrnéket: nagy,
egybefüggő, szinte vághatatlan, zsíros szalonnadarabokkal volt tele, így még éppen
megfelelő minősítést kapott.
Az olasz felvágottak között két-két "versenyző" jó, illetve közepes minősítést szerzett. Itt a túl sós és nem túl fűszeres íz rontott
több termék minőségén.
A nyári turistáknál leltek a tesztelők az
egyetlen kiváló termékre: a 18 pontot gyűjtő
Zimbo (főtt, hagyományosan füstölt, szárított) felvágott jára. Hozzá kell tenni azonban,
hogy e termék ára is magasnak rnondható.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság
Élelmiszer és Vegyipari Laboratóriumanak
segítségével a felvágottak sótartalmát is megvizsgáltuk: valamennyi minta sótartalma a
Magyar Élelmiszerkönyv által előírtnál (legfeljebb 2,5%, yári turista esetén 3,5%) kevesebb volt, ennek ellenére az érzékszervi
vizsgálatok során a bírálók több mintát is nagyon sósnak találtak. Az előírás nagyon tág
határt szab a sótartalornnak! A sós ízhez az
ízfokozók is hozzájárulnak, tekintettel arra,
hogy a sós ízért felelős nátriumoi tartalmaznak; ízfokozó pedig minden termékben volt.
Dömölki

Livia

vezető élelmiszer-szakértő

Kosár Magazin

30/221-7600

játszani

egy koltészet

napi ün-

Igen, szabad, ha éljük a pillanatot.

nepen?

együtt játstouunk

Meg tettük,

tával, a Weöres

Sándor

hattunk kortárs költőket,
Dániel,

Ágai Ágnes,

novity

Dusán,

mai ember

ben megcsillanó

Varró

Al1na, Sneva-

Ferenc letélményei

érzésvilágát

szomorúbb

Hallgat-

dalköltőke/.

Adatnis

Baranyi

Kris;-

Lóránt

versekkel.

tükrözik.

humor

oldotta

a

A verseka nehezebb,

srovegeket.

R. Kárpáti
vity Dusánt

Péter a kedvenceit:
és Romhányi

Józsefet

ta meg. Hol sírhattunk

Suevanosrálaltat-

volna, hol pedig

ne-

vettünk.
Kiss Ramána
szerelmes

üzenet:

meg

meg minket. Egy

Ő csak így tudott szeremi.

Ha három fej
szehajolt
szet napja:
lődési

rövid gyermekversekkel.

szövegekkellepett
meghajolt,

és vastapssal
Szabolcson

a közönség

jutalmatott.
a Könyvtár

ösz-

(Koltéés Müve-

Házban)
Balogh

Márta

Köszönet
Március 9-én Pedro bohóc műsorán vettünk részt, ahol a "Táncoló pocik" hastánccsoport is fellépett.
Nagyon jól éreztük magunkat.
Patronálónk, a Harmónia Nyugdíjas Klub
tagjainak jóvoltából ingyenesen vehettünk
részt az előadáson.
agyon köszönjük!
J.a osztály

és Gabi néni
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Beszélgetés a pusztaszabolcsi középiskola
Pro Scolae díjazottjaival
Horváth Zsuzsanna
- Kiemelkedő tanulmányi eredményeidért a középiskola tantestülete neked ítélte ezt a szép elismerést. Hogyanfogadtad a díjat?
- Megmondom őszintén, először meglepődtem, hogya tantestület nekem ítélte ezt a díjat, de természetesen nagyon örülök és hálás vagyok érte, hiszen ezzel egy régi vágyam teljesülhetett be.
- Hat osztályos gimnazistaként rengeteg tanulás áll mögötted.
Mi motivált az évek során?
- Azzal a céllal érkeztem ebbe az iskolába, hogy megalapozzam
későbbi tanulmányaimat és ezzel ajövőmet. Az évek során azt tartottam szem előtt, hogy a céljaim eléréséhez feltétlenül szükséges
egy bizonyos mennyiségű tudás megszerzése, valamint a jó tanulmányi eredmény elérése és annak Fenntartása.
- Srerinted érték-e még a lexikális tudás illetve ajó tanulmányi
eredményre való törekvés?
- Manapság egyre többen hangoztatják, hogyaszorgalomnak,
a jó tanulmányi eredménynek, így a tudásnak nincs értéke. Mégis
szarnos példát felhozhatunk - és az élet újra és újra bebizonyítja,
hogy tehetséggel igenis előre lehet jutni, és ez az egyetlen dolog,
amit nem vehetnek el tőlünk.
- Ritka betegséged felszínre kerülésekor mindannyian megijedtünk és a diagnosuirálás időszakában nem volt könnyű helyt állnod az iskolában. Mégsem romlottak a jegye id. Honnan merítettél
ilyen emberfeletti erőt?
- Akkoriban nagyon sok támogatást kaptam a családomtóI, osztálytársaimtól és a tanáraimról. Sok erőt adott az, hogy bíznak bennem és abban, hogy minden rendbe fog jönni. ló érzés volt tudni,
hogy a szeretteim a nehéz időszakban is mellettem állnak.
- Úgyemlékszem
érdekelt pár évvel ezelőtt a pszichológia és
a kortárssegités. Változott-e az érdeklődési köröd azóta? Milyen
úton steretnéd folytatni tanulmányaidat?
- Némileg változott az érdeklődési köröm, hiszen nyitottabb lettem olyan dolgok felé, amikről korábban nem hittem, hogy érdekesek lehetnek számomra. Sosem gondoltam volna például, hogy
egyszer foglalkoztatni fog a pedagógia területe és az egészségügyben való tevékenykedés. Az álmom azonban még mindig megvan,
hogy egyszer pszichológusként dolgozzak. Erről tanúskodik az is,
hogy első helyen erre a szakra adtam be a jelentkezésemet.
- Pusztaszabolcs fiatal város. amelynek szűksége van fiatal tehetségeire. A tanulmányaid után elképzelhetőnek tartod. hogy
Pusztaszabolcson tervezd ajövődet?
- Felsőfokú tanulmányaim alatt szeretnék még itt maradni, hiszen a családomról
nem szeretnék még elszakadni. Kedvelem ezt
a kis várost, szerintem sok kiaknázatlan lehetőséget rejt magában
a fiatalok számára is. A távolabbi jövőt is el tudom itt képzelni, de
ez nagymértékben függ attól, hogy hol tudok majd munkát vállalni.
Simon István
- Emlékszem arra az ijedt sremü kisfiúra, aki ki sem látszott a
padbál. amikor az iskolai Diákönkormányzat
ülései! tartottuk. Azóta érettségi előtt álló. büszke fiatalemberré cseperedtél. Számítottál arra. hogya tantestiilet ezzel a díjjal fejezi ki elismerését. kiemelkedő közösségi munkádért ?
- Igazából reméltem, hogy egyszer majd én is felkerülhetek arra a névsorra, melyen az iskola legjobb tanulói szerepelnek. Nagy
megtiszteltetésnek érzem, hogy méltónak talált a tantestület erre a
kitüntetésre. Nagy meglepetés volt számomra, most pedig büszkén
tekintek a következő célom felé.

- A Diákönkormányzat a te elnöklésed alatt váltotta be a hozzá
fűzött reményeket. Melyek voltak azok az újítások. amelyeknek köszönhetően elindult az iskolai diákélet?
- Emlékszem, nem volt igazán zökkenőmentes az indulás. Sok
és nehéz feladat állt előttem, mikor a diákönkormányzat elnökévé
szavazott meg a diákság. Szerencsére remek segítőim voltak, akikkel sikerüIt az újításainkat elindítanunk. Életképessé tettük az iskolarádiót, melynek működtetését a legjobb pályázatot benyújtó diákcsapat nyerhette el. A szülői munkaközösséggel együttműködve
kitaláltuk és megszerveztük a pusztaszabolcsi Szüreti Felvonulást
és Bált, amely azóta is fontos ünnepi eseménye a közösségnek. A
diákok legjobb írásai ból iskolaújságot készítettünk, amely mindig
tájékoztatta a diákokat arról, hogy éppen mi történik körülöttünk. A
legfontosabb pedig, hogya végén sikerült közösen együtt dolgozni az iskolai Rt-vel és a diákönkormányzat tagjai megalapították a
Csipesz Ifjúsági Egyesületet,
- Mit tanultál meg a rengeteg munka során. melyik a legemlékezetesebb élményed?
- Kitartás. Ez a legfontosabb. Amit még sikerüIt megtanulnom,
az a szervezés feladata, folyamata és sikerült közben magamat is
megvalósítani az ötleteim révén. Nekem talán a Diáknapok volt a
legemlékezetesebb élmény, a felhőtlen szórakozás, a finom ételek
és a jópofa műsorvezetők.
- Tudom. hogy remek táncos vagy. Mit jelent számodra a hagyományőrzés, a néptánc?
- Fél életem. Már tizenegy éve táncolok és nagyon sok szép élménnyel gazdagodtam. Két nemzetiség kultúráját őrzöm és ápolom: a magyar és a sváb tánc egyaránt fontos szerepet tölt be az
életemben.
- Terveid között szerepel, hogy felsőoktatásban folytatod a tanulmányaidat. Milyen pályán tudod leginkább elképzelni magad?
- A tánc mellett a másik nagy érdeklődési köröm a geológia.
Ehhez kapcsolódó pályán tudnám a leginkább elképzelni magam.
Ez az, ami igazán vonz, izgalmasnak találom. Másik lehetőség a
tánccal kapcsolatos. szívesen lennék sváb táncoktató. Mindig új
emberekkel találkozni, új kihívásokkal találkozni és karriert befutni. Ez a célom.
Radies Anikó, a két diák osztályfőnöke

24

SZABOLCS

,

HíRADÓ

Ujságíró és/vagy focista?
i

Nagy Ákost, a Szabolcs Híradó ifjú
sportriporterét
faggattam
pályaválasztásáról, futballista múltjáról, jelenjéról, jövőjéról.
- Mióta focizol? Mennyiben befolyásolt ez
a sportújságírói szakma választásában?
- 1996 óta játszom. Jelenleg a Kodolányi
János Főiskolán tanulok, kornrnunikáció és
média szakon, innen később szakosodorn a
sajtó szakirány felé. Nagyban befolyásolt,
hogy már kisgyermekként elkezdtem a futballt. Először én is "nagy focista" akartam
lenni, később már inkább az írás része felé
kezdtem el érdeklődni.
- Mennyire tartod jelentős alapnak az,
hogy foci zol, illetve fociztál? Segít a tanulmányaidban?
- Jelentős alapnak tartom természetesen.
Sokban segít, hogy nem csak külső szemlélőként látom a dolgokat, hanem tudom, mi folyik a pályán valójában.
- Más sportok iránt is érdekládst?
- Igen! Az összes sportot szeretem, bármiről szívesen írnék, de az első helyen a labdarúgás áll.
- Szeremél tévés korvetitést csinálni egy
meccsről? Vagy kimondottan csak a nyomta1011 sajtó érdekel?
- Inkább a sportújságírás, ami foglalkoztat, a televíziós része kevésbé érdekel. Szívesen írok a rneccsek eseményeiról tudósítást,
de akár interjút vagy riportot is készítenék
az egyik játékossal a meccs után. Bármilyen
műfajban kipróbálnárn magam.
- Aktív focista akarsz maradni, vagy inkább csak az írás?
- A foci nálam igazából hobbi nak indult.
Már késő ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak,
mármint, hogy hivatásos focista legyek, de
nem is nagyon szeretnék az lenni. Sok sportújságot olvastam már régebben is, szinte napi
rendszerességgel. Nagyon megfogtak azok a
cikkek, amiket olvastam, innen jött az indíttatás arra, hogy én is írjak.
- Mi az, ami motivál téged?
- Igazából ez személyes rnotiváció nálam.
Meg szeretnérn valósítani a kitűzött célornat.
- Nem volt olyan dolog, ami miatt úgy gondoltad, hogy mégsem akarsz euel foglalkoini?
- Nem' Semmi nem történt még, ami eltántorított volna.
- Faggatlak egy kicsit a játék ról. Csak a

Ákos, Lilla és Réka társaságában.

helyi csapatban játszol? Melyik k.orosztályban és milyen poszton?
- Igen, jelenleg a helyi csapatban, két éve
kezdtem a felnőtteknél játszani, középpályás
vagyok.
- Miiyen a csapat? Meiyik korosztályban
volt eddig a legjobb játszani?
- Mindegyikben
nagyon szerétrem
játszani. A felnőtt csapat szerintem nagyon jó.
Azért szeretek itt játszani, mert ez már kornolyabb, mint amikor az Ifiben vagy a Serdülőben játszottarn. Többen járnak ki megnézni a rneccseket, többen kísérik figyelemmel
a játékunkat.
- Mit vársz az indulo idény mérkőzéseitől?
- A cél, hogya Megyei ll. osztályban az
első öt helyezettben benne legyünk, erre elég
nagy esélyt látunk.
- Hogy zajlanak a mérkiizések?
- Harminc forduló van összesen. Tizenöt
az őszi és tizenöt a tavaszi idényben. Télen
és nyáron szünet van nálunk is. Mivel Megyei
ll. osztályról beszélünk, így itt a Fejér megyei csapatokkal mérkőzünk meg.
- Mennyire veszed komolyan?
- Rendszeresen járok edzésre és meccsre is. A játék szeretete rnellett én úgy gondolom, hogy kornolyan kell venni a focit, ha jelentős eredményeket szeretnénk elérni benne,
így én is ehhez tartom magam. Barátokkal
kezdtük el, hobbi szinten azért, hogy szóra-

ÁLLÁS
Az adonyi Agroszervíz Kft
és autóvillamossági
villanyszerelőt
keres adonyi telephelyére
Jelentkezni lehet Czizmadia Lászlónál
a 06-30-4054129-es
telefonon.

erősáramú

Visszalátogattak

a Szabolcs

Vezéres

diáknapokra

kozzunk, és jól érezzük magunkat. Ez az
öröm még rnost is megvan, csak társult hozzá
valamilyen szintű lelkiismeretesség.
- Lesz olyan meccs, ami nagy kihívást jelent számodra, vagy a csapat számára?
- Nem szoktunk "vérre rnenő" küzdelrnet
vívni, így annyira nincs bennünk félelem, csak
egy kis alap drukk. Vannak nálunk tehetősebb
csapatok, ahol pénzért fociznak a játékosok,
így ezek a csapatok tapasztaltabb játékosokat tudnak megszerezni maguknak. Ez persze
nem ok arra, hogy legyőzzenek minket.
- Volt valamilyen "B- terved" arra az esetre, ha nem jön össze a sportújságírás ?
- A turizmus és vendéglátás érdekelt még
- meg is jelöltem egy ilyen iskolát -, valamint a gimnáziumi éveim alatt a történelmet
is nagyon szerettern, így a történelemtanár
vagy történész foglalkozás is felmérült bennem.
- Miért publikáls: a Szabolcs Hiradában.
és milyen témában?
- Megkértek rá. Saját meccsek történéseit
szoktarn megírni, tudósítás formájában. Nagyon szívesen végzern ezt a feladatot. Mielőtt
a beszélgetésünkre jöttem, ezzel foglalatoskedtam.
- Sok sikert neked a továbbiakban. Várjuk
az új híreket a pusztaszabolcsi futballcsapat
meccseiről.
Lepsényi Dorina

Pusztaszabolcson kilencven százalékban új építésű
három szobás családi ház cirkó fűtésseI,
kandalló + vegyes tüzelés lehetőséggel, külső szigetelésseI,
azonnal költözhetően, szép külső és belsővel eladó.
Öt millió forintig felújítandó ház beszámítás lehetőséggel.
Ingyenes hitel ügyintézésseI!
Irányár: 15 millió forint. Telefon: 06-20/445-1628
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Március 6-án kezdetét vette a megyei másodosztály FEMOL97 csoportjában a drukkerek által olyannyira várt tavaszi
idény. A pusztaszabolcsi csapat a negyedik helyről várta a folytatást. A keretben kisebb változások történtek: távozott
Szántó István, érkezett Bangó János. Az őszi szereplésünk bizakodásra adott okot, sajnos azonban nem sikerült átmenteni az előző félév formáját astartra.
A kissé fásultnak. fáradtnak tűnő Pusztaszabolcs idegenben négygólos vereséget szenvedett Mezőszilason. Nem várt
eredmény, főleg azok után, hogy tavaszszal ugyanez az eredmény született fordított szereposztásban ... Ezen a napon
szinte semmi sem sikerült! Az ifjúsági csapat magabiztos 6:0-ás győzelmet aratott.
A következő forduló mérkőzéseinek
többségét a rossz időjárási körülményekre hivatkozva és a pályák használhatatlansága okán elhalasztották. A Puszta szabolcs-Enying meccs később kerül bepótolásra.
A tavaszi idény harmadik fordulójában
egy igen pikánsnak ígérkező mérkőzés kö-

vetkezett. Idegenbeli fellépés Adonyban. A
sok szurkoló előtt megrendezett összecsapáson a vendéglátó Adony 4:2-es győzelmet aratott. Sok kihagyott helyzet jellemezte a szabolcsiak játékát, s a nagy akarásból
csupán szépítésre jutotta. Aki ott volt, láthatta, hogy kis szerencsével akár egészen
másképpen is alakulhatott volna a meccs ...
Gólszerzőink: Kovács József és Kovács Balázs. Az ifik is alulmaradtak 3:1 arányban.
A következő játéknapon mindenki az első tavaszi győzelem megszerzésében
reménykedett.
Hazai pályán, Sárbogárdot
fogadtuk. A szerencse ismételten nem a
szabolcsi csapat oldalán állt, egy nyerhető mérkőzésen kissé csalódásnak tűnő 1:1-

es döntetlen született. A győzni akarásra
azonban nem lehetett panasz. Az ifjúságiak nagyarányú 11:2-es győzelmet arattak.
A tavasz ötödik játéknapján egy lajoskomáromi vendégjáték
várt a csapatra. Megszületett a várva várt első győzelem. Kovács Balázs és Györök Attila góljaival 2:1-es pusztaszabolcsi siker. A nagy
küzdést, kitartást siker koronázta, s most
a szerencse is a mi javunkra döntött. Öszszességében, mondhatni megérdemelt a
három pont egy szoros mérkőzésen. Az ifjúsági csapat egy váratlan 6 : O-s vereségbe szaladt bele.
Reméljük a folytatás jobban alakul, mint
a tavasz kezdete!
Nagy Ákos

Húsvét az óvodában
A Húsvét nem csak családi ünnep. Az óvodákban is nagy a sürgésforgás a jeles nap közeledtével, Az óvó nénik sokat tesznek annak érdekében, hogy ne csak a csoki tojások miatt várják annyira a gyerekek, hogy eljöjjön ez a nap.
Fontosnak tartják, hogy megismertessék a kicsiket a Húsvét eredetével, jelentésével. Éppen ezért, az ünnepet megelőző napokban sokat
beszélgetnek a csoportokban erről a témáról; sőt, hogy a szülőket is tájékoztassák, még a faliújságra is kitűznek különböző cikkeket az óvó
nénik. A beszélgetésbe beletartoznak az élménybeszámolók is, ezzel is
némiképp közelebb hozva a gyerekekhez a tavasz legfontosabb napját.
Az óvodákban az ünnephez megfelelő dekorációt készítenek, amit
a csoportokban, a folyosókon, az ablakokban láthatnak az arra járók.
Ha Húsvét, akkor nem maradhat el a szokásos Húsvéti vásár sem,
amelyre a kedvet érző szülők, munka délelőttökön,
együtt készíthettek portékákat csernetéikkel. A népi hagyományoknak megfelelően,
a hangsúlya tojásfestésen volt. Különböző
technikákat alkalmaztak,
így a kicsik is kibontakoztathatták kreativitásukat.
A Nyuszinak pedig valahova el kell rejtenie az ajándékokat, így az
"érkezését" megelőző napon, az óvó nénik - mindenki a saját csoport-

jának - ,,Nyuszi-kereső helyet" készít, ahol majd a gyerekek másnap
meglelhetik az ajándékokat.
Szép hagyománya locsolás is. Ezért a kisfiúk locsolóverset tanulnak előzetesen, a kislányok pedig locsolást köszönő verset.
Húsvét alkalmából mindenki szép, ünneplő ruhát ölt magára az
óvodákban, ezzel is éreztetve a gyerekekkel, hogy az ünnepnap más,
mint a többi. A nap elején a kisfiúk meglocsolják a kislányokat, a lányok pedig kis csoki tojásokkal és versikévei köszönik meg azt.
Ezután az ajándékokat megkeresik az udvaron - hiszen nem tudják
előre, hogy hova rejtette a nyuszi -, így máris izgalmasabb az ünnep.
Felhívva a figyelmet a helyes táplálkozásra, ezen a napon a friss
zöldségek dominálnak az étrendben. "Azt esszük, mint a nyuszi!" jegyezte meg az egyik
néni viccesen.
Természetesen az óvó nénik is készítenek a saját kis óvodásaiknak
ajándékot Húsvét alkalmából, így lesz teljes az ünnep.
Minden évben újabb és újabb ötletekkel állnak elő az óvodák dolgozói, hogyemlékezetessé, boldoggá és szeretetteljessé tegyék ezt ajeles
napot is, elsősorban a gyermekek, de a szülők számára is egyaránt.
Lepsényi Dorina
óvó
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"Csak tiszta forrásból. .. "
Kistérségi népdaléneklési verseny

Hetedik alkalommal került megrendezésre
Pusztaszabolcson akistérségi népdaléneklési
verseny. Szervezője és lebonyolítója a József
Attila Általános Iskola, anyagi támogatója a
Kulturális Értékmentő Egyesület, háziasszonya és a legtöbb pusztaszabolcsi gyerek felkészítője Kinyikné Boros Ildikó énektanár volt.
A rendezvénynek idén is a Boldogasszony
Közösségi Ház adott otthont. A helyieket az
iskolai forduló díjazottjai képviselték. Érkeztek versenyzők Iváncsáról, Rácalmásról és
Baracsról. A színvonal - mint mindig - most
is nagyon magas voll.
A zsűri tagjai: Csányiné Pergel Andrea
a Kulturális Értékmentő Egyesület elnöke,

Szuszán Jánosné a Besnyői Népdalkör vezetője, Domak Anikó néprajzkutató, népzenetanár. A következő eredmények születtek:

1. korcsoport (1-2. osztály)
1. Kis Péter, Baracs; 2. Tunyogi Petra,
Pusztaszabocs: 3. Pingor Réka, Pusztaszabolcs. Különdíj: Balogh Boglárka, Iváncsa.
Farkas Dániel, Pusztaszabolcs.
II. korcsoport (3-4. osztály)
1. Farkas Eszter, Pusztaszabolcs; 2. Pintér
Gábor, Pusztaszabolcs. 3. Cserkuti Evelin,
Rácalrnás; Különdíj: Smolkó Gergő, Pusztaszabolcs.

Ill. korcsoport (5--6.osztály)
1. Molnár Anett, Iváncsa; 2. Szabó Anna, Rácalmás; 3. AI-Sherai-Nada Mohamed,
Baracs; Különdíj: Terkovics Renáta, Pusztaszabolcs.

IV. korcsoport (7-8. osztály)
1. Gerics Flóra, Baracs; 2. Garamszegi Melinda, Pusztaszabolcs: Csomor Péter, Pusztaszabolcs.
A vendéglátásról a Szülői Munkaközösség
és az Öregdiákok Baráti Egyesülete gondoskodott.
Dudásné Mester Judit

Józsefes Hét

Kinyik Berta az iskolai népdaléneklési
versenyen

Az idei diákhét is változatos programokat kínált az általános iskola tanulóinak.
Április 7. szerda: Komplex tanulmányi
verseny az alsósoknak; Természettudományi verseny a felsősöknek.
Április 8. csütörtök: Kidobóbajnokság
az alsó tagozatosoknak;
Angol-német
országismereti vetélkedő a felsősöknek.
Április 9. péntek: Filmvetítés az alsósoknak; II. Józsefes Kézilabdakupa a felsősöknek. Résztvevő csapatok - fiúk: Ercsi, Nagyvenyim, Pusztaszabolcs; Lányok:
Adony, Baracs, Rácalmás, Pusztaszabolcs.
Április 12. hétfő: Rajzverseny az alsósoknak (Évfolyamonként más-más József
Attila vers illusztrálása); József Attila irodalmi csapatverseny a felsősöknek.
Április 13. kedd: Kistérségi népdaléneklési verseny.
Április 14. szerda: Diákönkormányzati
nap: Akadályverseny az alsósoknak, "TI
és MI" ügyességi és szellemi vetélkedő a
felsősöknek, Tanár-diák mérkőzések.
Dudásné Mester Judit
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Kreatív tanulói munka az általános
iskolából a Víz Világnapja alkalmából
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Eljutott a HPV védőoltás az érintett lányokhoz
Emlékszem,
mi szülők gyermekeinknek
mennyire szerettük
volna, ha sikerül megteremteni a gyermekorvos jelenlétét településünkön. Végül 2002-ben dr. Kádár Attila alkalmazásával
ez a
vágyunk sikerüIt. Ugyan nem gyermekeinket, hanem az ff gyermekeiket, unokáinkat gyógyítja a doktor úr, de a türelem sok esetben meghozza gyümölcsét.
A gyógyítás rnellett gyermekorvosunk jelentős feladatokat vállal a
megelőzésben. az emberek, különös tekintettel a gyermekek egészséges életvitelének kialakításában. Az elmúlt számban beszámoltunk
arról, hogy az önkormányzat határozatával biztosította a tizenkét éves
lányok számára az ingyenes méhnyakrák oltást. A védőoltás szervezési feladatait és beadását dr. Kádár Auíta végzi, erről kérdeztem.
- Más településeken, például Székesfehérváron már harmadik éve
oltják a gyermekeket. Mivel drága oltásról van szó, ott is a helyi önkormányzat viseli a költségeit. Az elmúlt hónapokban dőlt el, egy önkormányzati határozat alapján, hogy harminckettő tizenkét éves lány
oltását finanszírozza a pusztaszabolcsi önkormányzat.
- A korosuály meghatározása hogyan történt?
- Ók szexuálisan még naivak, ezért választottuk ezt a korosztályt.
Gyakorlatilag családanyák is megkaphatnák az oltást, de előtte szűrővizsgálaton kell átesniük, mert a jelen lévő vírusra nincs hatással az
oltás, csak a későbbi vírusfertőzésre.
Közben telefonáltak a doktor úrnak és hamarosan megérkezett a
HPV védőoltás, amelyet átvett és hűtőszekrénybe helyezett.
- Hogyan történt a szervezés? Mikor lesz az oltás?
- Tájékoztató anyagot és a cég tájékoztató füzetét küldtünk ki a
szülőknek,
valamint nyilatkozatot, hogy igénylik-e lányuk számára
az oltást. A harminkét szülő közül huszonheten igényelték. Számukra megrendeltem az oltóanyagot és csütörtökön reggel nyolc órakor
adom be a védőoltást. Ha az öt lány szülei meggondolják magukat,
akkor pótoltásra is sor kerülhet. A második oltást júniusban, a harmadikat őszre tervezzük.
- Ha valaki szeretne magánúton védőoltást, akkor mi a teendője?
- A forgalmazó cég megállapodást kötött a helyi gyógyszertárakkal, ezért felírhatom az igénylőknek az oltást, amelyet ők is kedvezménnyel kapnak. Százezer forint helyett hatvanegyezer forintot kell
fizetniük a védőoltásért.
Ez kevesebb, mint, amit a Szülészeti-Nő-

gyógyászati Prevenciós Társaságnál kell fizetni, mivel közvetlenül a
forgalmazótóI vásároltuk és ugyanúgy a négy vírus ellen véd.
- Havonta orvos klubot tart az Ot-tó étteremben a környék orvosainak. Milyen témában?
- A környék húsz-harminc háziorvosa szokott részt venni a klub
tapasztalatcserén. Bőrgyógyászat, urológia, kardiológia, cukorbetegség, asztma, tüdőgyógyászat voltak a témák.
- A múltkor a dunaújvárosi kárbárban láttuk a doktor úr nevét, rendelési idejét.
- Szerdánként rendelek ott: allergológia, gyermek-tüdőgyógyászat.
Hétfőn ügyelek a Törökbálinti Tüdő- és Szívkórházban. Kedden délutánonként itt Pusztaszabolcson van magánrendelésem: gyermek-tüdőgyógyászat. Hamarosan Velencén is épül tüdő-szakrendelő, valószínű ott is várnak feladatok.
- Melyek azok a gyermek egészségügyi témák, feladatok, amelyekről még szát kellene ejteni?
-- Az elmúlt tíz évben történt előrelépés, kevesebb az ekcémás, a
mozgásszervi beteg száma. Az egészségügyi kultúra javításáról kell
beszélnünk. Fontos, hogy mindenki tudja, mit kell otthon tartania: milyen kötszereket, gyógyszereket. Vannak, akik nincsenek tisztában a
láz, a hőemelkedés és a testhőmérséklet fogalmaival. Hiába vannak
plakátok, szórólapok, a védőnők felvilágosításai, vannak még feladatok ezen a téren is. A gyermekek felvilágosítása egy évtized múlva
mutat eredményeket ebben a tekintetben. Fontosak a szülői elvárások,
hozzáállásuk, a szociális háttér és még sorolhatnánk.
Ma az ember nem tud szó nélkül elmenni, hogy a helyi egészségügy helyzetét ne elemezze. A doktor úr elmondta működésének
kezdetén igyekezett színvonalas, szép rendelőt létrehozni, amelyet a gyógyítást segítő, modern eszközökkel is felszerelt. Az utóbbi időben viszont nem képes fejleszteni, mert nominálisan ugyanannyi az anyagi
forrás, mint tíz évvel ezelőtt. Szomorúan gondol arra az időre, amikor
a többi rendelőhöz hasonlóan az övé is amortizálódni fog. A városokban ma már sok az üres körzet, oda sem kapnak háziorvost. Nem
lehet tudni, hogy a helyi körzetek jövője milyen lesz, lesznek-e a környékben és a kórházakban magyar orvosok, vagy a keleti országok orvosai gyógyítanak.
CzMné

Fő a bizalom
A Napraforgó Klub anya szervezetea Magyar Rákellenes Liga 2010. első
negyedévére meghirdette programját
a "Megelőzés" témakörében. Tekintettel arra, hogya tavalyi évben sikeres
rajzpályázatot mondhatunk magunk
mögött, ezúttal a "Rákmegelőzés védőoltással" lett választott feladatunk
mottója.
2010. február 6-án sétával egybekötött
fórumot hirdettünk településünkön. Moderátorként Prof. Dr. Simon Tamás elnök urat
kértük fel. Közös erővel meggyőztük meghívott testületi tagjainkat és civilszervezeti
képviselőket, akik aláírásukkal hozzásegítettek minket ahhoz, hogya testület következő ülésére felvegye napirendi pontként a
méhnyakrák elleni védőoltás kérdését. Kar-

öltve a helyi kollégákkal, védőnővel, az oltóanyagot forgalmazó cég területi képviselőjével, küldöttségünknek sikerült meggyőzni a testületet és elfogadtatni a következő
határozatot: a 2070. évi költségvetés terhére
2,2 millió forintot elkülönít a méhnyakrák elleni védőoltásra, ezzellehetővé teszi a 2010ben 12. életévet betöltő helyi fiatalok beoltását önkéntes alapon.
Szakmai és gyakorlati
szempontból
megalapozott,
hogy már áprilisban meg
kell kezdeni az oltási sort. Helyi gyermekés iskolaorvosunk
mind a tájékoztatást
mind az oltások beadását elvállalta.
Az Önkormányzattal
kötött szerződés
szerves hozadéka, hogy az oltási sorozatot a helyi gyógyszertárak a pusztaszabolcsi lakosoknak korosztály tói függetlenül
kedvezményes áron tudják kínálni.

Kedves Szülők!
Ne habozzanak és segítsék elő gyermekeik zökkenőmentesebb
felnőtté válását!
Éljenek a lehetőséggel, fogadják bizalommal dr. Kádár Attila gyermek -tüdőgyógyász és allergológus szakorvos tájékoztatását, igényfelmérését.

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni munkatársaim, a Kollégák, a Magyar Rákellenes Liga, a Napraforgó Klub tagjai nevében Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Testületi Képviselőinek pozitív hozzáállását, építő jellegű döntését. A mindenkori
Képviselőtestület
munkájához további sikereket kívánva maradok tisztelettel:
Csordásné dr. Juhász Judit
klubvezető-háziorvos
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Anglia, Görögország, Franciaország és Németország,
ahogyan a szabolcsi középiskolások látják
A tavasz a fiataloké: a napsugár, a fény,
a játék, a jókedv, az újjászületés ünnepe.
Régi hagyomány a középiskolában,
hogy
ilyenkor együtt vannak a diákok, maguk
és tanáraik örömére közösen szórakoznak.
Fridrich Margit néni, ahogyan megálmodta a megyei szintű szavalóversenyt, most is
úgy zajlik, csak esetleg a jelmondta nem
hangzik el, de mindenkiben ott van, mint
ahogyan a versek, a költészet szeretete is:
"IfJú szivekben élek". A hosszú évek során,
ahogyan változnak az itt tanulók, úgy változnak a diákprogramok
is, de a közösen
eltöltött idő értéke, emléke megmarad. Voltak olyan iskola napok, ahol a népdalé volt
a főszerep. A kilencvenes években egy alkalommal még tanár érettségit is szerveztek a diákok. Emlékezünk színdarabokra,
divatbemutatókra,
óriási vetélkedőkre, bálokra, diszkókra. Pár éve, ahogyan a médiával átitatódott életünk, úgy az a programokban is nagy szerepet kap. Az évfolyamok egy-egy ország bemutatásával
vetélkednek, csillogtatják meg tehetségüket.
A tizenegyedikeseknél volt angolkeringő,
Sherlock Holmes nyomozott. A nap kiemelkedő eseménye Shakespeare Rómeó és Júliájának zenés-táncos változata. Lélegzetelállítóan szép volt. Debreceni Márk éneke, Debreceni Vanda lúliája és Berczi Dávid Rómeója, és persze a táncosok. A tizedikesek is
kitettek magukért: a szirtaki mellett, finom
baklavával és gyros-szal rukkoltak elő. A kilencedikesek és akisgimis hetedikesek Franciaországot idézték. Az állítólag másfél óra
alatt "összedobott" kánkán is jókedvre derítette a nézőket.
A győztes tizenkettedikesek megjelenítették a mücheni sörfesztivált. a bajor táncot és a
Fekete erdő Klinika életét. A versenyzők kö-

zött pár pontnyi különbség volt csak, olyan
szorosan alakult a mezőny. Az évfolyamok
profi filmeket készítettek (Jeanne D' Arc, Trója, Sherlock Holmes, A Feketeerdő Klinika)
és profi süteményeket (Fekete erdő torta, alma
torta, fatörzs ... ).
A finálét vastapssal köszöntötte a diákság:
tanáraik egy fergeteges zenés-táncos komédiávallepték meg őket, amelynek témája a sztár,
annak rajongói és féltékeny felesége volt.
A szokásos díjkiosztóval zárult a program.
A Fridrich Margit szavalóverseny pusztaszabolesi legjobbjai: Sándor Dávid, Sebestyén Csilla. A legjobbak közül is kiemelkedett Török Lilla, első helyezett, és Botár Dani
fődíjat kapott.
A Nyelvi Kultúráért Alapítvány pályázatának nyertesei: Bódis Bálint, Nemes Rita,
Tóth Ramóna, (7.d), Fehér Dzsenifer, Kuczor
Evelin, Kaluz Vivien, Major Niki (9.d) Simon Dorottya (Il.d), Lósits Renáta (Il.b),
Kerekes Nikolett, Kocsis Erika, Simon István, Horváth Zsuzsanna (12.d). A pályázat

első helyezettjei: Ertelt Tímea (7.d), Török
Lilla (9.d) és Várkonyi Flóra (Il.d).
Csillag Vivi, a DÖK elnöke
Vi vi tizenegyedikes, az iskolai élet állandó
szervezője. A városi műsorok kihagyhatatlan
szereplője.
- Mikor és hogyan történt Diák Önkormányzati elnökké választásod?
- Simon Pityu volt az elnök, mivel az idén
érettségizik, leköszönt és választanunk kellett
más elnököt. Erdélyi Vanda tanárnővel beszélgettünk, én is a jelöltek közé kerültem. A
DÖK küldöttgyűlésen megválasztottak.
- Milyen programod volt? Mit igértél társaidnak?
- A sulirádió és a suliújság újjáélesztését,
több közösségi programot és retrobulikat.
- Ez a mai program már a Ti srervezésetek?
- Közösen szerveztük Pityuékkal, Radics
Anikó és Erdélyi Vanda tanárnőkkel. ló itt
lenni. Összeszokott csapat vagyunk.
- Mit szeretnél csinálni felnőtt karodban?
- Médiával szeretnék foglalkozni. Ha választani lehet, akkor rendezvényszervező szeretnék lenni.
Bódis Gergő, a sportos műsorvezető
Gergő tizenkettedikes. Az iskola sport és
közösségi életének jó hangulatú, nyílt, szókimondó személyisége.
- Az idén is te vezeted a műsort.
-Igen, szeretem ezt csinálni. Idáig egy lány,
egy fiú vezette a műsort. Szerettem volna az
idén Márkkal, a barátomrnal együtt konferálni.
Szakítottunk a hagyományokkal ezért nem nő a
rnűsorvezctő, viszont női ruhába öltözött Márk,
hogy az egyensúly látszatát megőrizzük.
- Eredeti páros voltatok. Hol szeretnél
érettségi után továbbtanulni.
- Az ELTE földtudományi szakán, vagy
környezettannal, esetleg földrajzzal foglalkozni.
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- Négy évvel ezelőlI, amikor kilencedikbe
idejöllél tanulni, visszafogott voltál, csendes és nagyon szorgalmas. Ez persze maradt, de az utóbbi időben egyre többet csillantasz meg személyiségedből. Mi változott
a négy év alatt?
- Nagyon
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- Igen.
szítek.
szünk

Prospektusokat,

A szüleimmel
részt,

adataim

abba

szórólapokat

ké-

rendezvényeken

is besegíttek

ve-

és más fel-

is vannak.
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CzMné

Ősi vágya az embernek, hogy megörökítse azt, ami körülveszi, ami életének valamilyen módon része, ami számára fontos. A kérdés az: hogyan? Milyen módon? Úgy ahogyan valójában
abban a pillanatban, vagy azokban a napokban látja, vagy ahogyan, amilyennek érzi? Gondoljunk a régifestményekre, amelyek szirue fényképszerűen visszaadják azt az élethelytetet. azokat
az embereket vagy később tájakat, amelyeket ábrárolnak. S egyszer csak a tizenkilencedik század kozepén jön egy találmány, ami" bebalzsamotza az időt" , a fénykép! Ez jutott eszembe,
amikor néztem a két orosz műgyűjtő által összegyűjtölI francia mestermunkákat. A festmények
bemutatják azokat az embereket, akiket ábrárolnak, s azokat a tájakat, ahol járnak, de már nem
az aprólékos, pontos részleteikkel. hanem valami mást, többet tesznek hozzá. Nézem a képet,
ahogyan az ifjú párt megáldják a szülők. Ott érzem magam abban az orosz kis faluban, mintha én is vendég lennék, tanúja az eseményeknek, ahogyan a hófehérbe öltözött, tisztalelkű lányt
párjával együtt melegszivü, szerető anyja és szigorú tekintetű, becsületes apja megáld, elindít
önálló útjára. Akár fénykép is lehetne, de ahhoz a huszonegyedik századi .ieffetaeket" kellene
használni, hogya tekintetek olyan csillogóak, a ruhák olyan lazák,jényesek, plasuikusak legyenek. Ez még a realizmus: visszaadja afestő pontosan, amit, ahogyan látja, müvészien.
Barbizani iskola, olvashatjuk. Akaratlanul is a mi Paál Lástlánk tájképei ugranak be emlékeinkbe. A fontaineblau-i Barbizon kedvelt helye volt neki is és a tizenkilencedik század
második felében élő és alkoto francia festőknek. Gondoltak egy nagyot és kiléptek a műtermekből a természetbe. Srineik borongásak, képeiket gyakran szurkés, barnás fátyollal árnyalták, ragaszkodtak a tonusfestésher. Különösen fákat, erdőrészleteket szerettek festeni.
Ezekből a tájképekből látunk néhányat.
Az impresszionisták a természetet természetes fény általi ragyogásukban akarták megmutatni. A világosság, a fény, a laza, elmosódó, kontúr nélküli ecsetkezelés, vagy előfordul a
foltokkal, a pontokkal festett kép is (pointillirmus). A srinek vidámak, élénkek, de nem harsányak. Manet, Monet, Degas, Re/wir, Pissaro. Egy, esetleg két kép afestőktől. Degasfeledhetetlen, kecses táncosnő je ámítja a nézőket, amelyet mesterien rejtett kompozicioval, úgy
ábrázolt, mintha pillanatfelvétel illúrioját keltené, sugallva a véletlenszerűt, pedig nagyon is
pontosan megkomponált a kép.
Az impressrionisták hatollak Paul Cézanne-ra. Szinei konnyedebbek és érzékletesebbek
lettek. Auvers-i és provance-i tájképein a meleg szinek és a hideg árnyékok tonusváltakozása ötvöződik helyenként az impresszionistákra jellemző fényárral. A körülvevő valóság nem
oldódik fel a szin kavalkádban, sőt, annak ellenére a témát, a teret alkotó formák és tömegek geometrikus szigorral jelennek meg kevéssé részletező képein. Ezzel a látványsterkesztési elvvel Cézanne döntő hatást gyakorolt a 20. századifauve-ok (vadak)festőcsoportjára,
az
expresszionistákra
és a kubistákra. A hatás óriási ugyanakkor egy másik kiállítás az emeleten Vera Molnár Cezanne-nal foglalkozá anyaga, amelyet szintén érdemes megnézni, afestő
látványsterkesztésével foglalkozik.
Picasso javaslatára vásárolt az egyik műgyííjtő Henry Rousseau is festményeket, bár nem
különösen hatott rá a naiv festő, aki az egzotikus dzsungelt választotta gyakran témául. S
ahogyan az ember A lóra támadó jaguár cimü festményét nézi, Rousseau inkább az álmait, képzelete szűleményeit örökítette meg, mint egy eseményt. Kicsit gyerekes és mosoiyra fakasuá, ahogyan egy másik képen kedves költő barátját Guillaume Apollinaire-t és múzsáját
Marie Laureneint megörökítette. A kiállítás során találkozunk Marie Női fej CÍI1UI festményévei is. Toulouse-Lautrecnek, a párizsi piros lámpás házak kedvelt, gnóm müvészének egy
kedves képe is látható.
A míígyűjtők másik megérzésen alapuló tette: anélkül, hogy Picasso festményei különösen
tetszettek volna számukra, jó barátságot kötöllek vele és vásároltak tőle néhány festményt. A
korai korszakábál a Két akrobatát és Izabella királynét láthattuk. Már ez utóbbi a kubizmus
látásmódját alaporra meg, a geometrikus síkokból építell formákkal. A záró képekben megjelenik Léger gépi esztétikája 19l8-ból és 1928-ból Ozenfarl érzelemmentes esztétikája afelesleges formai elemektől megszabadítolt tömegtermékek ábrázolásával.
Lehet boncolgatni, hogy az embernek melyik festmények és miért tetszenek, amellett, hogy
[elideuidnek azok az életrajzi olvasmányok, amelyeket kotépiskoláskent olvasott a müvésrek
életéről. Kedvenc időtöltésünk volt akkoriban albumjaikat nézegetni, olvasni és beszélgetni
róluk. Ugyanakkor sokfiatalkori emléket ébresztenek bennem: a hetvenes évek Tretyakov képtáráról, a nyolcvanas évek Ermitázsárál, vagy a kilencvenes évek Puskin Múzeumárál. Őket
kerestem és láttam a párizsi Orsay Múzeumban, majd Londonban a Nemzeti Galériában, és
mindezek az élmények itt a Szépművészeti Múzeumban kerek egésszé tisztultak bennem.
Köszönet Pappné Bánáczi llinek a szervezésért, hogy megteremtette a nagypénteki elvarázsolás két elmélyült óráját.
CzMné
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Amíg a pályázatból eredmény lesz
Ebben a számban is hírül adtuk, hogy az
IKSZT-s pályázat több, mint 44 millió forintot nyert. Közben április 19-én megérkezett hivatalosan is az értesítés. Magyar Katalint a pályázatokat készítő vállalkozót kerestem meg egy beszélgetésre, hogyan születik meg a döntés a pályázatok elkészítéséról és milyen feladatokat kell elvégezni addig, amíg eredményt látunk. Kati történelem-szociológia szakon végzett a Pázmány
Péter Katolikus Egyetemen, angol és latin
nyelvvizsgával rendelkezik.
Az Advocata
Kft.-nél már egyetemi évei alatt foglalkozott pályázatok készítésével. A cégról és annak vezetőjével dr. Birher Nándorral, amikOI' szerződést kötöttek az önkormányzattal, készítettünk cikket a helyi újságban.
Ők pályázatírás mellett felnőttképzéssel és
ügyvédi tevékenységgel is foglalkoznak. A
referenciáik is megjelentek. Kati náluk tanulta meg a "szakmát", a pályázatírást.
- Hogyan kapcsolódtál

be az itteni mun-

kába, hogyan ismerkedtél meg az itt élőkkel,

problémáinkkal ?
- A munkám kezdetén kaptam egy táblázatot, amely alapján felkerestem a civilszervezeteket. akiket elértem, felvettem velük a
kapcsolatot. Azóta is alakultak civilszervezetek. Felkerestem az intézményeket és néhány
vállalkozót. A terepszemle és a helyzet feltárása után következhetett a munka. Az első
időszakban kevesebb, inkább ci vi1szervezeti
pályázatok voltak, majd beindultak az önkormányzati rendszerű pályázatok is. 2008 óta
sok pályázatot beadtunk. De alapjában véve a
kemény munka eredményeket hozott.
- Az előző számunkban felsoroltuk a nyertes pályázatokat, ezért erre nem térek ki ajelen/egi beszélgetés során. Közel kettőszáz
milliá forint az elnyert összeg. Lassan megtanuljuk az IKSZT (Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) nevét és megjegyezzük jelentését.
Mit takar ez a pályázat?
- 2008 óta készítjük elő ezt a pályázatot. Ez
az ún. harmadik tengely, amelynek az ered-

Húsvéti készülődés

az általános

iskolában

ménye most megjött. Hónapokig elhúzódnak
a pályázati értékelések. Például egy decemberben beadott pályázat hiánypótlása most
van nálam áprilisban. Sokszor változik a pályázati referens személye, vagy olyan anyagokat kérnek be más formában, amit már csatoltunk a pályázatokhoz. Visszatérve az IKSZT
pályázathoz: a kastély épület egy részét újítják
fel, amely a szigeteléstől kezdve, a tetőfedésig
sok mindent magába foglal. Lehetőség lesz
eszközfejlesztésre is: fénymásoló, számítógépek, nyomtató, LCD TV, telefon, projektor,
fényképezőgép, bútorok vásárlására.
- Milyen feladatokat lát el a felújított épület?
- Helyszínt biztosít civilszervezetek számára, egészségfejlesztési
program ok megvalósítására. Új feladatok közül közösségfejlesztési folyamatok generálására. nyomon
követésére lesz lehetőség, és kiépítésre kerül
egy elektronikus közigazgatási végpont szolgáltatás is. Lesz helyük a fiataloknak és internetezni is lehet.
- Láttam, lehetett volna Állami Foglalkoztatási Srolgálat (ÁFSZ) információs pontra is
pályázni. Vajon ez miért nem jött létre ?
- A szolgáltatásoknál és feladatoknál nem
lett megjelölve. A pályázat tartaImát az önkormányzat határozza meg.
- A feladatok megvalósítására sriilettek-e
együttműködési szerződések civilsrerveretekkel?
- A Csipesszel, a Napraforgó Klubbal és a
Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Alapítvánnyal már igen.
- Ahogy einérem ezeket a pályázatokat a
hatvan, nyolcvan, száz oldalt is meghaladják.
Tetemes papirmunkát jelentenek. Milyen nehézségeid vannak a munka során?
- A pályázatokhoz különféle mellékleteket, építési engedélyeket kell beszerezni, nagyon sokszor szoros határidővel. Ha a határidőket nem tartjuk, akkor a pályázat elszáll.
Ez a hiánypótlások határidejére és a pályázatok rnenedzselésére, valamint ellenőrzésére is
vonatkozik. A munka nem fejeződik be azzal

a hírrel, hogy nyert a pályázat. Ezután jönnek
a támogatási szerződések megkötése, a közbeszerzések, a megvalósítás, pénzügyi elszámolás, a működtetés, a pályázat megvalósításának pénzügyi és tartalmi ellenőrzése. Sok
embernek kell együtt gondolkodnia, együttműködnie, hogy minél több pályázatot tudjunk megírni, s közülük sok legyen a nyertes pályázat. Az előzetesen elkészített tervek,
stratégiák sokat számítanak és a felelősséggel
megvalósított, támogatott tevékenység.
- A gyakorlat által szerzeu tapasztalat
könnyíti a munkát ?
- Bizonyos alapon igen, de nem egy kaptafára készülnek a pályázatok. Minden pályázat más és más, el kell mélyülni bennük, hogy
pontosan úgy, azokkal a mellékletekkel adjuk
be, amelyeket kérnek. Így is mindig hiánypótlás a vége. Valahol a kiíró szervezetek sem
egységesek, menetközben változtatnak meg
ügymenetet, váltanak le, neveznek ki referenseket, s ez a mi munkánkra is hatással van.
- Lehetne több pályázatot készíteni?
- Igen. A perkátaiak nagyobb eredményt
tudnak felmutatni, de ők már a kezdet kezdetén pályázati irodát hoztak létre. Fokozottabban figyelnek a résztvevők együttműködésére, képzésére.
Talán ez a jövő útja. Mindenesetre érdekes volt látni, hogy egy gondolat, egy ötlet hogyan ölt testet, s a beszélgetés koeben
felmerülő sok-sok pályázatból igazán jó érzés a már kézzel fogható, látható eredményeket megtapasztalni. Végig autami a felújított
Vörösmarty utcán, átmenni a zebrán. megcsodálni a felújított városházát,
testületi ülésen nézni a szavaratkijelrőt, s talán már nem
álom egy Káltésret napi megemlékezés a felújított Petőfi teremben, vagy egy civilsrervezeti megbeszélés, ifjúsági összejövetel, vagy
álláskeresés a kastélyban, másik nevén az
IKSZT-ben. S ami ugyanaz ezekben az együttműködéssellétrehozott
közös érték, amely az
itt élőket szolgálja. S köszönet ezért mindenkinek, aki ezekben a munkákban részt vesz.
CzMné

SZABOLCS

HíRADÓ

31

TUDJA
MEG MI TÖRTÉNT
PUSZTASZABOLCSON!
A pusztaszabolcsi lakosok számára
sürgősségi orvosi ellátás elérhető a nap
huszonnégy órájában a

Nézze a helyi kábelrendszeren

06-20/933-6767

a TÓ TÉVÉ műsorát

telefonszámon,
munkaidőn kívül használható még
a kulcsi központi ügyelet száma:

a SZABOLCS MAGAZINT

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

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

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

Körzeti megbízott telefonszáma:

06-20/967-6247

ÉLŐ ADÁS:
hetente csütörtökön

Polgárörség telefonszáma:

06-20/310-6014
Önkéntes tűzoltók:

06-70/379-8156

18 órától

Ismétlés: kedden 18 órától
Szerkessze velünk a Szabolcs Magazint!
Tegye fel kérdéseit!
A stúdió telefonszáma:

22/570-376 (üzenetrögzítő)
22/570-377

TÁJ É KOZTATÓ!
Pusztaszabolcson munkanapokon a a település háziorvosai érhetők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es
mobilszámon. Az orvos saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil)
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 előtt ne
próbálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet, ne zavarják felesleges 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 mobiltelefonjukba elmenteni, a lakásba jóllátható helyre kiírni, a 06-20/
933-6767-es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a település háziorvosai.

FELHÍVÁS!
Dr. Nagy István ügyvéd tájékoztatja Ügyfeleit, hogy az ügyfélfogadási óráit a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban tartja, szerdán 15 órától 17.30 óráig.
Szerződéseket a hét minden napján köt - szombaton és vasárnap is - Pusztaszabolcson,
a megrendelő lakásán előzetes
egyeztetés alapján: 06-30-639-2893.
Dr. Nagy István ügyvéd kéri Ügyfeleit, hogya szerződéskötéshez szükséges tulajdoni lapokat, térképeket, széljegyes tulajdoni lapot telefonon, nála rendeljék meg. Szombati és vasárnapi szerződéskötésnél a tulajdoni lap stb. igényüket legkésőbb
pénteken 10 óráig jelentsék be a fenti telefonszámon.
Kérem egyben Ügyfeleimet, hogyalakótelkek
műszaki megosztását, telekalakítást szintén nálam rendeljék meg, mivel a
rnűszaki megosztás előtt a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalánál az előzetes engedélyt helyes megkérni, s ez jelentős biztonságot jelent.
Dr. Nagy István ügyvéd
06-30-639-2893

SZABOLCS HÍRADó - Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete - Főszerkesztő: Czöndör Mihályné
Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Telefon: (06-20) 398-8557 E-mail: szhirado@freemail.hu (Lapzárta: 2010. május 20.)
Szerkesztőbizottsági tagok: Bartókné Piller Magdolna, Dombrovszkiné Csom bók Nikolett, Dudásné Mester Judit, Horváth Károlyné,
Mihalekné Bartók Mária, Szotyori-Nagy Istvánné
dl'!iii:.....
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelője
Tervezőszerkesztő: Czöndör Mihály
'~
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A Közép-dunántúli
Mentőszervezet munkájáról

MUNKA
Egy ismerősöm

latának

VILÁGÁBÓL
meséite,

amikor

rákérdeztem

az okára, hogy egy furcsa feladatot

tania aznap: őt kérte meg a nagyfőnök,

Dr. Czirner József KDR orvosigazgató beszámolóját fogadta el a testület. Ebből néhány Fejér megyére vonatkozó
részt emelünk ki. Fejér megyében az újraélesztések száma
289 volt, amelyből hatvan (20,7%) volt sikeres.
A légi mentés a régióban megoldott, ezt a balatonfüredi
mentőállomás helikport bázisa látja el. A napi kapcsolat és
az együttműködés az önkormányzatokkal jó. A Mentők Napja rendezvényen belül minden mentőállomáson nyílt napot
szerveztek, ahol óvodástói felnőttől nagyfokú érdeklődést
tapasztaltak a munkájuk iránt. A kórházakkal a kapcsolat
példaértékű. Fejér megyében négy millió forint értékű segítő műszert sikerült vásárolni (félautomata defibrillátort,
lapáthordágyat, laryngearis maszkot, fülhőmérőt ... A szakmai színvonal tovvább fejlődött az elhivatottsággal szolgáló munkatársaknak köszönhetően összegezte az eredményeket az orvosigazgató.
Pusztaszabolcsi mentőállomás vonatkozások a statisztikából: 2008-ban 1046 mentőfeladat volt, 2009-ben 1466.2009ben 9 újraélesztést hajtottak végre, amelyből nem volt eredményes. Az esetek közül 297 belgyógyászati megbetegedés,
127 csontsérülés.
125 lágyrész sérülés, 49 agyrázkódás, 28
mérgezés, 24 szülés, 16 nőgyógyászati megbetegedés, 12
öngyilkosság 37 részegség,41 részegsérült és 15 halál volt ...
Közlekedési baleset felnőtt 42 fö, gyermek 7 fő.
Fejér megyében a kiérkezési idő: 15 percen belül 78 %ban, 15-30 perc között 20%-ban, 30-60 perc között 2%-ban.

tőt tiltson le a cég számítógépes
történt,

HíRADÓ

az osztályvezetőt

rossz hangu-

kellett végrehaj-

hogy egy osztályveze-

rendszeréből.

elbocsátották.

Miután ez meg-

Helyét máris átvette

utódja. Mindez félóra alatt lebonyolódott.
- Miért ilyen hirtelen, nem lett volna jobb, ha felkészülhet az
illető? - kérdeztem naivan.
- Ez egy számítógépes

programokat

előállító cég, mindenki

azt viheti, ami a fejében van! Semmi mást!

-CzMné-

Fájó emlékezés
ld. Bakos Pál,volt Velencei út 39. szám alatti lakos halálának
egy éves évfordulójára:
Virágot viszünk egy néma sírra,
Tudjuk, hogy ezzel már nem hozhatunk

vissza,

Múlnak a napok, telnek az évek,
Oe feledni soha nem tudunk Téged!

2010. április 28.
Szerető feleséged és gyermekeink,
családjai, és testvéreink

AGROSZERVIZ Kft.
--

Az On megbízható pertnerel
SZOLGÁLTATÁSAINK
• Gépjármű környezetvédelmi
Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!
2009 júliusától minden munkanapon
tudjuk fogadni gépjármű műszaki
vizsgáztatást igénylő ügyfeleinket.
Újdonság a tehergépkocsik
nemzetközi
műszaki vizsgáztatási lehetősége!

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

