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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
december IO-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbi hatá-
rozatot hozta:

- PusztaszaboIcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg-
ismerve a Napfény 2001. Nonprofit Kft. Egészségügyi központjának
(2458 Kulcs, Rákóczi út 139.) működtetésével kapcsolatos problémát,
hangsúlyozza, hogy az intézmény fenntartását és működtetését ki-
emelten fontosnak tartja, mivel az önkormányzat egyik legfontosabb
kötelező feladatát, az orvosi ügyeleti ellátást biztosítják városunkban.
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata egyúttal kiemelten fontosnak
tartaná, hogy az egészségügyi központ lássa el ismételten a település
járóbeteg szakellátását az egészségbiztosítási alap terhére, mert a szol-
gáltatás minősége, közlekedési elérhetősége jobbnak tűnik a jelenle-
gi lehetőségeknél. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a határozat megküldésévei a döntéshozókat értesítse. (név szerinti
szavazás: Ádám László igen, Czompó István igen, Czöndör Mihály
igen, Csányi Kálmán igen, Csombók Pál igen, Filotás József igen,
Kátai György igen, Kovács Dénes igen Paál Huba igen, Szajkó János
igen, Szőke Erzsébet igen, Tüke László igen).

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
december 2I-i nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta:

- a két képviselő-testületi ülés közötti időszak eseményeiről szóló
polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.

- elutasítja Csombók Pál azon javaslatát, hogya "József Attila Kö-
zös Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egysége osztálylétszámainak
és a tagozatain indítható osztályok számának meghatározása" című
napirendet a testület 2010. januári ülésén tűzze napirendre.

- úgy dönt, hogya 2010/201l-es tanévtől a József Attila Közös
Igazgatású Iskola és Óvoda iskolai egységében

• alsó tagozatban: 56 főig két osztály, 56 fő felett három osztály in-
dítható évfolyamonként, maximum 28 fővel osztályonként,

• felső tagozatban: 64 főig két osztály, 64 fő felett három osztály
indítható évfolyamonként, maximum 32 fővel osztályonként.

- A jelenlegi tanulócsoportszám csökkenése esetén az önkormány-
zat megszűnő tanulócsoportonként a jelenlegi nem kötelező órák szá-
mát 10-10 órával megemeli, az intézmény által meghatározott plusz
feladatok ellátására

- a tanulócsoportok meghatározására az adott év augusztus 25-i ta-
nulólétszámot kell figyelembe venni.

Tájékoztató a januári képviselő-testületi ülésről
Czompó István polgármester röviden

ismertette a két ülés közötti eseménye-
ket. Elmondta, hogy január 6-án bemutat-
kozó látogatáson volt nála L. Simon l.ász-
ló, a Fidesz országgyűlési képviselő-je-
löltje Somogyi Balázzsal, a választókör el-
nökével és Csombók Pállal, a helyi Fidesz
csoport vezetőjével.

Adony várossal készített közművelődési
pályázata sikeresnek bizonyult, az elnyert
nyolc millió forintból2,7 millió forintot for-
díthatnak a könyvtár fejlesztésére.

Sikerült tizenegy pályázó közül a közte-
rület felügyelőt kiválasztani: Ekker László
pusztaszabolcsi lakos nyerte el a megbí-
zást, hat hónapos próbaidőre.

Január 16-án felavatásra került a II.Vi-
lágháborúban elesettek pusztaszabolcsi
hősök emléktáblája a hagyományos meg-
emlékezés keretében.

Január 19-én egy gyors pályázatot ké-
szítettek, amelynek neve: "Mindenki ebé-
del': Ennek keretében február végétől egy
évig húsz fő étkeztetésére kerül sor, vá-
kuumcsomagolt, előre gyártott ebéddel.
Ezt a Családsegítő koordinálja, a zavarta-
lan működéshez egy száznyolcvan literes
hűtőt vásároltak.

Január 20-án szociális kerek asztal kere-
tében tárgyalták meg a közfoglalkoztatási
tervet.

Január 21 -én egy pusztaszabolcsi kis-
lányt szállítottak Dégre, gyermekotthon-
ba saját kérésére, mivel nem kívánt to-
vább családi kötelékben maradni. Ott ki-
lenc lakót befogadó családi házba került.

Ekker László, közterület-felügyelő

Huszonnégy órás felügyelet van, négy
gondozóval és egy főzőasszonnyal.

Csombók Pál a közérdekű felvetéseknél
tájékoztatást kért a Magyar Kultúra Nap-
ján fellépő művészekkel történt incidens-
ről. A polgármester felkérte Kiss Kornéliát,
hogya Petőfi terembe addig se művészt,
se árust ne engedjen be, amíg a szerző-
désnek megfelelő bérleti díjat ki nem fi-
zették, hiszen a Magyar Kultúra Napi hu-
zavona is emiatt alakult ki.

Szajkó János elmondta, hogy a tele-
pülésen többen furcsának találták, hogy
Pusztaszabolcs nem nyert a Leader prog-
ramban, amikor utána nézett kiderült,
hogy nem készültek pályázatok, ami külö-
nös, a Szabolcs Híradóban Csom bók Pál-
lal készített interjú után. Kérte részletesen
megjelentetni a cikkben szereplő, elnyert
ötvenmillió forintot.

Csombók Pál elmondta, hogy, amit ol-
vasott Szajkó János, az a Leader program
hármas tengelye volt, és abban az ötezer
fő alatti települések pályázhattak, tehát
ott hiába is kereste Pusztaszabolcsot.

Czöndör Mihályné, a Szabolcs Híradó
főszerkesztője elmondta, hogya riport
készítésekor Csom bók Pálleadta a részle-
tes pályázati ismertetőt is, amely a követ-
kező számban meg fog jelenni.

Kátai György szintén rosszallását fejezte
ki a cikk miatt, hiszen a mai világban egy
lehetőség a pályázat. A cikk véleménye
szerint olyan hangulatot keltett, hogy van-
nak fejlődés pártiak, pályázat pártiak és
fejlődés ellenesek. "Hosszú helyhatósági
kampánynak nézzünk elébe!" - mondta.

Csányi Kálmán elmondta, hogya Sza-
badidősport Egyesületnek vezetőségi ülé-
se volt. Az egyesület nyert a Wesselényi
pályázaton működési költséget, valamint
nemzetközi pá Iyázaton nyert egy kisiratosi
látogatást, amelyet májusra terveznek.
Felhívta a figyelmet a január 30-án tartan-
dó Civil kerek asztal fórumra és a február
21 -jén átadandó Civil Kurázsi Díjra.

CzMné
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- úgy dönt, hogy a József Attila Közös Igazgatású Iskola és Óvoda
által visszaigényelt 4156 ezer forintot 2010. évben az intézmény fej-
lesztésére fordítja.

- úgy dönt, hogya 2010-es évben minden dolgozóra egységesen
biztosítja a cafeteria juttatás igény bevételét oly módon, hogy január-
februárban ilyen juttatást nem folyósít, mivel az intézményen ként el-
térően megállapítható cafeteria keret dolgozónkénti igénybevételéről
az önkormányzati költségvetés elfogadását követően március I-jéig
nyilatkozhatnak a dolgozók.

- a könyvtár szakfelügyeleti vizsgálatáról készült jelentést és intéz-
kedési javaslatot megismerte és tudomásul vette.

1. A Képviselő-testület felkéri a könyvtárost, hogy az elavult, fe-
leslegessé vált és elhasználódott könyveket szíveskedjen folyamato-
san selejtezni.

2. A Képviselő-testület felkéri a könyvtárost, hogya könyvtár új
Szervezeti és Működési Szabályzatát készítse el. A fenntartó Képvi-
selő-testület jelenleg nem kívánja a Könyvtár és Művelődési Ház el-
nevezésű intézményt két önálló intézménnyé alakítani.

3. A könyvtár bővítésére és felújítására az önkormányzat a jövőben
is keresi a lehetőséget, pályázati források bevonásával.

4-5. A könyvtáros javaslatai és a pénzügyi lehetőségek függvényé-
ben az önkormányzat növeli a dokumentum-beszerzési keretet, és bő-
víti az audiovizuális dokumentumok választékát, valamint a könyvtár
informatikai fejlesztését.

- a Könyvtár (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) 2009. évi mun-
kájáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület munkája el-
ismeréseként köszönerét fejezze ki Balogh Márla könyvtárosnak.

- az önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támo-
gatásáról szóló 13/2005.(VI1.5.) Kt számú rendelet 3.§.(6) bek. alap-
ján elfogadja a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség el-
számolását a 2009. évi orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez
kapott 300.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásaról.

- a Juhász és Társa Szolgáltató Bt. lakbérhátralékkal kapcsolatos ké-
relméről, az alábbiak szerint dönt. A hátralék megfizetésétől a Képvi-
selő-testület nem áll el, de részletfizetést engedélyez a következők sze-
rint: 2010 január hónapban 12108 Ft majd a következő hat hónapban,
havi 10000 Ft-ot kell a hátralékból törleszteni. A Képviselő-testület fel-
kéri a polgármestert, hogyahatározatról tájékoztassa a kérelmezőt.

- 2010. évi (január-szepternber) munkatervét elfogadja.
- az iparűzési adót és a napi iparűzési adó beszedését érintő válto-

zásokról szóló tájékoztatót megismerte.
- a köztisztviselők egyéni munkateljesítmény-értékelését megala-

pozó teljesítménykövetelmények meghatározását szolgáló kiemelt cé-
lokat az előterjeszrés szerint megállapítja, azzal a módosítással, hogy

- a helyi pénzügyi-költségvetési gazdálkodás és működés terüle-
tén megfogalmazott célfeladatok egy újabb francia bekezdéssel kie-
gészül: .Biztosítani kell a költségvetés és a közpénzek törvényekben
szabályozott, jogilag megalapozott felhasználását." Illetve

- az eseti célkitűzéseknél prioritásként szerepel: "Az útfelújítások,
útépítések megvalósítása és végrehajtása, valamint az ezzel kapcsola-
tos pályázatok benyújtása."

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogya keztisztviselők vo-
natkozásában a teljesítmény-követelményeket határidőre készítse el.

- a tulajdonában lévő Sport u. 212. szám alatti 1., II., és lY. szá-
rnú üzletek bérleti díját, 2010. január elsejétől 345 Ft/m2fhó+áfa ösz-
szegben, a lll. számú üzlet bérleti díját - tekintettel az ott elhelyezett
bankjegykiadó automatára, tíz százalékkal alacsonyabb, - 310 Ft/rn "
hó-i áfa összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felkéri a Pol-
gármestert, hogy az üzletek bérlőivel érvényben lévő bérleti szerződé-
seket, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa.

- a tulajdonában lévő Szent István u. 28. szám alatti üzlet bérleti dí-
ját - tekintettel a bérlernény rossz műszaki állapotára - 2010. január el-
sejétől 230 Ft/m'/hó + áfa összegben állapítja meg. A Képviselő-testü-

let felkéri a Polgárrnestert, hogy az üzlet bérlőjével érvényben lévő bér-
leti szerződést, a megváltozott bérleti díjnak megfelelően módosítsa.

- az önkormányzati tulajdonban lévő a pusztaszabolcsi 1621/13. hr.
szárnú, 1441 m? beépítetlen terület vevőjének Pup Sándor Pusztasza-
bolcs, Béke u. lll. sz. alatti, és társa Fábián Katalin Budapest, Nyár u.
16. I1/9. sz. alatti lakosokat jelöli ki. A Képviselő-testület az ingatlan
vétel árát 474800 Ft + áfa, azaz 593500 Ft összegben határozza meg,
amely vételárat vevők a szerződés aláírásakor egy összegben fizetnek
meg eladó részére. Az ingatlanon a gázközmű csatlakozója, valamint
az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, csatorna, telefon közrnűve-
zeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők részére megfizetett hozzá-
járulast követően közművesíthető. A vételár az ingatlan kitűzésének
költségeit is magában foglalja. Az ingatlant, a szerződés aláírását kö-
vető négy éven belüllakóházzal be kell építeni. A beépítési kötele-
zettség nem teljesítése esetén az önkormányzat az ingatlant eredeti
eladási áron jogosult visszavásárol ni, a telekkitűzéssei kapcsolatban
felmérült költségek jóváírásával. A beépítési kötelezettség biztosításá-
ra az ingatlan-nyilvántartásban elidegenítési és terhelési tilalmat kell
bejegyeztetni az önkormányzat javára. A Képviselő-testület dr. Nagy
István ügyvédet bízza meg az adásvételi szerződés rnegkötésével. A
szerződéskötéssei kapcsolatos költségek a vevőket terhelik.

- a pusztaszabolcsi 0191/14. hr. számú külterületi szántó megvásárlá-
sára vonatkozó 229/2009. (VllI.27.) Kt. számú határozatát visszavonja,
mert az ingatlan tulajdonosai elálltak értékesítési szándékukról.

- egyetért azzal, hogya 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 68. sz.
alatt létesítendő gyógyszertár tervezett nyitvatartási ideje az alábbiak
szerint alakuljon: hétfő-péntekig 7-18-ig, szornbaton 8-13-ig, vasár-
nap zárva.

- a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi Termét (2490 Pusztasza-
boles, Adonyi út 12.) Bungó Lajos (lváncsa, Fő út 165.) részére havi
egy alkalommal, a hónap második péntekén 19-22 óráig könnyűzenei
koncert és közönségralálkozó céljából 2000 Ft+áfa/óra térítési díj el-
lenében biztosítja. A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben ta-
lálható szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza a Polgármestert
annak aláírására.

- úgy dönt, hogy a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormány-
zata által benyújtandó "KDOP-2009-5.3.1 Közszolgáltatások elérését
segítő informatikai rendszerek" cfrnű pályázathoz, mely az ASP köz-
pont létrehozását támogatja, csatlakozik. A Képviselő-testület felha-
talmazza a Polgártnestert és a Jegyzőt az előterjesztés szerinti .,Szán-
déknyilatkozat" aláírására.

- a .Pusztaszabolcs Város területén szilárd burkolatú belterületi utak
építése" tárgyban lefolytatolt egyszerű közbeszerzési eljárást a Képvi-
selő-testület javasolja eredményesnek nyilvánítani. A Képviselő-testü-
let a PUHI-TÁRNOK Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári LIt 34), a SOLTÚT
Kft. (6320 Solt, Kecskeméti út 34.), a Magyar Aszfalt Kft. (8000 Szé-
kesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5) és a HBG-T Építőipari Kft. (2400 Duna-
újváros, Lokomotív út 21.) ajánlatát javasolja érvényesnek, a Swietelsky
Magyarország Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. u. 42.) és Kolonics János
egyéni vállalkozó (2162 Őrbottyán, Bartók B.u. 139. )ajánlatát javasol-
ja érvénytelennek tekinteni.A Képviselő-testület álláspontja az, hogy
az ajánlatkérő számára a legelőnyösebb ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft.
(8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 5.) adta. Erre tekintettel azt java-
solja a döntéshozónak, hogy az ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljá-
rás nyertesének a Magyar Aszfalt Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Szekfű
Gy. u. 5.) hirdesse ki, tekintettel arra, hogy az ajánlatok elbírálása során
összességében a legelőnyösebb ellenszolgáltatást adta.

Tájékoztató a zárt ülésről
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. de-

cember 21-én megtartott zárt ülésén Fejér Megye Díszpolgára kitün-
tető CÍm és egyéb kitüntető CÍmek adományozására tett javaslatot, va-
lamint a polgármester szabadságának jóváhagyásaról döntött.
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Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. ja-
nuár 28-án megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta:

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

- úgy dönt, hogy a hiány rnegszüntetése érdekében tett javaslatok
alapján felkéri a jegyzőt az intézményi költségvetési tervezetek átdol-
gozására.

- a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola 2009. évi elő-
irányzatát az alábbiak szerint rnódosítja: Az intézmény működési célú
pénzeszköz átvétel előirányzatát megemeli 366 ezer forinttal, a műkö-
dési célú támogatás értékű rnűködési bevétel előirányzatát megemeli
1,618 ezer forinttal a szernélyi juttatás előirányzatának 294 ezer forin-
tos, a munkáltatókat terhelő járulék előirányzatának 72 ezer forintos
és a dologi kiadások előirányzatának 1,618 ezer forintos növelése mel-
lett. Felkéri a Polgármesteri a 2009. évi költségvetési rendelet rnódo-
sításának beterjesztésére.

- jóváhagyja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszer-
vezete által elkészített 2009. évi éves ellenőrzési jelentést.

- pályázatot kíván benyújtani a bölcsődék és közoktatási intézmé-
nyek infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszer-
zése támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 1/2010.
(1. 19.) ÖM rendeletének 6. § (5) bekezdése alapján alapfokú nevelési-
oktatási feladatot ellátó intézmény infrastrukturális fejlesztésére.

A pályázattal megvalósítandó fejlesztési célok általános iskolai fel-
adatot ellátó intézményesetén:

• tornaterem ablak cseréje: bruttó 9846318 Ft a felújítás költsége;
• tornaterem külső falak hőszigetelése: bruttó 9582259 Ft a felújí-

tás költsége;
• összekötő folyosó külsö falak és kültéri hővezeték hőszigetelése:

felújítás költsége bruttó 706784 Ft;
Felújítás költsége összesen bruttó: 20 135361 Ft.
Az igényelt támogatás összege: 15101520 Ft (75 százalék).
A vállalt önerő: 5033841 Ft (25 százalék).
A Képviselő-testület a vállalt 5033841 Ft önerőt az általános iskola

tornaterem ablakcserére elkülönített 6000000 forintból biztosítja, és
felkéri a Polgármesteri a pályázat határidőben történő benyújtására.

- felkéri Czöndör Mihálynét a Szabolcs Híradó főszerkesztői fel-
adatainak ellátására és az önkormányzati újság terjesztésére.

- hozzájárul ahhoz, hogy a Szabolcs Híradó teljes egészében hoz-
záférhetővé váljon Pusztaszabolcs honlapján - csak olvasásra -, a lap
megjelenését követően mindig az előző lapszám, a hivatal által törté-
nő szkennelésseI.

- úgy dönt, hogy az önkormányzati újság példányszámát 2010. feb-
ruár I-jétől 750 darabra csökkenti.

- Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sza-
bolcs Híradó 2010. februári és márciusi számában engedélyezi a poli-
tikai tartalmú hirdetések megjelentetését a mindenkori lakossági díjak
százötven százalékáért, "fizetett politikai hirdetés" feltüntetésével.

- felkéri Czöndör Mihálynét, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjét,
hogy a Szabolcs Híradóban megjelenő minden típusú hirdetés tekin-
tetében készítsen javaslatot ezen hirdetések formájára, költségére és
szabályozására.

- elutasítja a Szociális és Egészségügyi Bizottság azon javaslatát,
mely szerint a Szabolcs Híradó újság eladási ára - az előfizetők kivé-
telével- 150 forintra emelkedjen.

- a Faunus Kft. (Pusztaszabolcs, Szent István u. II.) ügyvezetőjének
kérelmére, az önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Mátyás
király u. 16. sz. alatti konyha- és étterem bérleményében, a bérlővel kö-
zösen, vagyonvédelmi riasztó rendszert építtet ki, a Rődner Vagyon-
védelmi Kft. (Székesfehérvár, Horváth 1. u. 22.) árajánlata alapján. A
Képviselő-testület a rendszerkiépítési költség - 91 700 Ft + áfa -, va-
lamint a rádiós rendszer belépési díj - 45000 Ft + áfa - 50 százléknak
megfelelő összeget a 2010. évi költségvetés készítésekor figyelembe
veszi. A konyha és étterem nyílászáróin meglévő védőrácsok javításá-
val kapcsolatban felmerüit, az önkormányzat nevére szóló, számlával
igazolt költségek (legfeljebb 15 ezer forint) 50 százalékát az önkor-
mányzat költségvetésének készítésekor a Képviselő-testület figyelem-
be veszi, és a költségvetés elfogadását követően megtéríti. A rádiós át-
jelzés (távfelügyelet) havi díja a bérlőt terheli.

- a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III.tv. 37/A.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján a közfoglalkoztatási
tervet elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy azt a kincstárnak határ-
időre küldje meg.

- a költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásáról
szóló 2112005.(X.28.)Kt számu rendeletének módosítására vonatkozó
rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

- a Pusztaszabolcs 2. szárnú körzet védőnői feladatok ellátásra
meghirdetet pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. A Képviselő-tes-
tület felkéri a Polgármestert, hogyaPusztaszabolcs 2. számu körzet
védőnői álláshelye ismételten kerüljön meghirdetésre. Továbbá intéz-
kedjen a mellékelt álláshirdetés helyben a szokásos rnódon, valamint
a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ internetes oldalán, valamint az Egészségügyi Közlönyben
történö közzétételéről.

FELHívÁs!

A szervezett hulladékgyűjtést végző Vertikál Építőipari és
Kommunális Szolgáltató Zrt (81S4 Polgárdi, Bocskai u. 39.) a vá-
rosi önkormányzattal közösen házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési akciót szervez 2010. évben hat alkalommal. Az akció ke-
retében a háztartásokban keletkező PET palack (műanyag üdítős
és ásványvizes palack), és papírhulladék kerül elszállításra, vala-
mint három alkalommal a zöld hulladék elszállítására.

A palackokat kimosva, üresen, zsíros, olajos, mérgező anya-
gok nélkül, összelapítva, kupakok nélkül kell gyűjteni, mert csak
ilyen állapotban tudják elszállítani és újrahasznosítani! Csak a
szennyezésmentes papírhulladékot tudják elszállítani és újra-
hasznosítani! 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 rnü-
anyag zsákok átvehetők hétköznap, ügyfélfogadási időben a Pusz-
taszabolcsi Polgármesteri Hivatal 10. szobájában. A zsákokban
gyűjtött palackokat a szelektív hulladékgyűjtési napokon lehet ki-
helyezni a kuka mellé. A papírhulladékot összekötözve lehet kihe-
Iyezni szintén a szelektív hulladékgyűjtő napokon a kuka mellé.

A szelektíven gyűjtött hulladékot az alábbi napokon lehet a
gyűjtőedényzet mellé kihelyezni a rendes hulladékszállítási idő-
pontokban: 1. február 16-17.; 2. április 13-14; 3. június 8-9;
4. augusztus 3-4.; 5. október 12-13.; 6. december 7-8; Zöld-
hulladék elszállításának időpontjai: 1. május 11-12.; 2. szep-
tember 14-15.; 3. november 9-10.

Kérjük önöket, hogya szelektív hulladékgyűjtésben minél
többen vegyünk részt, és ezzel is járuljunk hozzá a környezet-
szennyezés globális problémájának megoldásához!
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- elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás 2009. II. fél-

évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Továbbá felkéri a Jegyzöt,

hogya Képviselő-testület döntéséről akistérségi munkaszervezetet
a határozat megküldésével értesítse.

- a Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50. szám alatti ingatlan felső-
szintjén található három helyiséget iroda és pénztár céljára bérbe kí-
vánja adni a Pusztaszabolcsi Helyi Kft.-nek (7020 Dunaföldvár, Hu-
nyadi tér 4.) 20 IO. január. I-jétől- 2010. december 31-ig terjedő idő-
szakra. A helyiségek bérleti díj 1570000 Ft/négy hónap összegben
kerül megállapításra, az összeg az áfát tartalmazza. Továbbá a Kép-
viselő-testület felhatalmazza a Polgármcsterr a bérleti szerződés alá-

írására.

- a Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám alatti ingatlan udva-

rát autóbusz tárolása céljából, bérbe kívánja adni a Con sal ba Au-
tó Kft.-nek (8000 Székesfehérvár, Kadocsa út 59.) 2010. január 1-
jétől- 20 10. december. 31-ig terjedő időszakra. Az udvar bérleti díja

1600000 Fr/négy hónap összegben kerül megállapításra, az összeg
az Áfát tartalmazza. Továbbá a Képviselő-testület felhatalmazza a
Polgármcstert a bérleti szerződés aláírására.

- úgy dönt, hogyaKábeltelevízió Kft. TÓ TÉVÉ 2010 évi szolgál-
tatási díját a KSH honlapján közzétett hivatalos infláció mértékével
megemeli, így a 2010 évi szolgáltatási díj összege 109400 Ft+ áfa/hó.

A szolgáltatási díj összege a 2010 évi költségvetésbe betervezésre ke-
rül. A Képviselő-testület felkéri a polgármcstert a szolgáltatási szer-
ződés aláírására.

- Faragó Dávid, Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51. sz. alatti lakos,
bérlő kérelmére a lakás meghibásodott berendezéseinek cseréjével
kapcsolatban felrnerült, számlával igazolt 30845 Ft költségét az ön-
kormányzat 2010. évi költségvetésének készítésekor figyelembe ve-
szi, és a költségvetés elfogadását követően megtéríti.

- a részben önkormányzati tulajdonban lévő Pusztaszabolcs, Má-

tyás király u. 15/1. sz. alatti társasház módosított alapító ok iratát

- az előterjesztés melléklete szerint - elfogadja, és felhatalmazza
a polgárrnestert az okirat aláírására. és az ingatlan-nyilvántartási be-

jegyzéshez szükséges intézkedés megtételére.
- úgy dönt, hogy a Fejér Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő

15.P.22.679/2009. szárnú Iváncsa Község felperesnek Perkáta Nagy-
község Önkormányzata és társai alperesek ellen szerződés létrehozá-
sa iránt indított perében megbízza Dr. Csonka Ernő Ügyvédi Irodát

(1204 Budapest, Nagyszeben u. 18.) a képviselettel. Felhatalmazza
a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztéshez mellékelt Ügyvédi
megbízasi szerződés aláírására azzal a kiegészítéssel, hogya szerző-
dés 5.1 pontja szerint a szerződés 2010. február I-jén lép hatályba.

- úgy dönt, hogya Fejér Megyei Bíróság előtt folyamatban lévő
15.P.22.679/2009. számú Iváncsa Község felperesnek Perkáta Nagy-

község Önkormányzata és társai alperesek ellen szerződés létreho-

zása iránt indított perében a 3. számú irat felhívására, a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 19. § (2) bekezdés d)
pontja alapján megbízza Csombók Pál alpolgármestert, hogya tény-
állásról nyilatkozzon a per folyamán.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. január 28-án meg-

tartott nyílt ülésén az alábbi rendeletet alkotta:

- a költségvetési témájú rendeletek tartalmának meghatározásá-
ról szóló 21/2005. (X. 28.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló
1/2010. (1. 29.) Kt. számú rendeletét.

Tájékoztató a zárt ülésről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.
január 28-án megtartott zárt ütésén a polgármester szabadságának

jóváhagyásáról döntött.

Czompó István
polgármester

A képviselők által megszavazott
civilszervezeti támogatások

Karitász 300000 Ft

Erőlét Egyesület '70000 Ft
Golden Lions 40000 Ft
Hagyományőrző Alapítvány 70000 Ft
Harmónia Nyugdíjas Egyesület 40000 Ft

Kotta 30000 Ft

Értékmentő Egyesület 40000 Ft

Kutyabarát Klub 60000 Ft

Rákellenes Liga helyi szervezete 40000 Ft

Tűzoltó Egyesület 600000 Ft
Polgárőrség 600000 Ft
Sport Klub '600000 Ft
Szabadidő- és Sport Egyesület 200000 Ft
Zsiráf Alapítvány 30000 Ft
Tiszta Utak, Élő Táj 30000 Ft
Öreg Diákok Egyesülete 30000 Ft
Nyitott Kapu 30000 Ft

Kerek az ég alja ... (2010)
Együtt lenni já, még akkor is, ha nehéz az indulás. Hittűnk abban,

hogy egy díjátadás olyan esemény, amelyen részt venni különös él-
mény, ésolyan ember kapja a díjat, aki példa lehet számunkra is.

201O-ben vita nélkül, egyhangúlag döntöttek Milvius Attila mel-
leli, akinek posztumusz Civil Kurázsi Díjat adományoron a kuraiári-
um - mondta Csányi Kálmán február 21-én, a díjátadás ünnepségén
a Szabolcs Vezér Gimnáziumban. Megrendülten álltunk a Milvius
családdal együtt. Attilát akartuk, övé a tiszteletünk.

A műsorvezető, Molnár Sándor müsorcsokrot koevetitett, Horváth
Beatrix énekelt, Ártnai Balázs gitárral kisérte a "Kell 011 fenn egy
ország ... " dalszövegét.

Milvius Attila úgy ment el, hogy újra meg újra visszatérhet kö-
zénk, sőt velünk marad. Örökre bevéstitk emlékezetünkbe, helyet ka-
pott a szabolcsi hely történetben. Nem csak volt, lesz is.

Balogh Márta

OLVASÓI LEV É L

Szeretnénk köszönetet mondani a Pusztaszabolcsi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület tagjainak, hogya lakásunkban ke-
letkezett tűzesetnél, a gyors segítségnek köszönhetően, el-
kerülhettük, hogy otthonunk a tűz martalékává váljék.

Battyányi Ferenc és családja

82 négyzetméteres

LAKÁS ELADÓ
a Bajcsy-Zsilinszky lakátelepen

Telefon: 06-30/298-5639
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KÖZMEGHALLGATÁS 2010

Minden idők közmeghallgatásának részt-
vevői számát meghaladta az ez évi: több,
mint száz érdeklődő jött el a polgármes-
ter és a képviselőtestület tájékoztatójára. A
tájékoztató díszvendége volt Ecsődi Lász-
ló országgyűlési képviselő úr is, valamint
megjelent L. Simon László, a Megyei Köz-
gyűlés Oktatási Bizottságának elnöke is.

Czompó István polgármester tájékoztat-
ta a megjelenteket az elmúlt évi tevékenysé-
gekről. A beruházásoknál kiemelte a hivatal
új szárnyának elkészülését, utak rekonstruk-
cióját, a Staufenbergből vásárolt tűzoltó au-
tót, a kettő darab fűkasza megvásárlását, a II.
világháborús emléktábla elkészítését. Vissza-
térő problémaként említette, a cikolaiak ivó-
víz ellátásának rendezését: a ORV-vel kötött
szerződés értelmében mérőórák feIhelyezésé-
vei megtörtént a vízfogyasztás mennyiségé-
nek meghatározása. "A víz minősége kíván-
nivalót hagy maga után!" - mondta, s indoka-
ban a régi eternit és vascsöveket nevezte meg,
valamint a kis fogyasztás miatti pangó vizet.
Az elmúlt évi kiadásoknál kiemelte, hogy
13,3 milliót költöttek az utakra, a civilszerve-
zeti támogatás 4,2 millió forint volt, a közös-
ségi ház működtetése ötszázezer, az orgona-
koncertek támogatása pedig háromszázezer
forintot jelentett. Köszönte acivilszervezetek
munkáját, hogy más-más cél, más közössé-
gek részére szerveznek programokat.

A 2010-es költségvetés tervezésének első
fordulója megtörtént. Februárban el kell fo-
gadnia a testületnek, ami nem lesz egysze-
rű, mert a jelenleg hétszázhetvennégy millió-
ra tervezett kiadás bevételeként tizenhétmillió
forint mínusz van, amelyet ajegyző és a pénz-
ügyi bizottság elnöke egyeztet. Az iváncsai
uszodával kapcsolatos anomáliák elejeként

per kezdődik: Iváncsa pereli Beloianniszt,
Perkátát és Pusztaszabolcsot. A per eredmé-
nye véleménye szerint egy-három év alatt rea-
lizálódik. "Bízom abban, hogy nem hoz nega-
tívumot." - mondta. (A januári testületi ülé-
sen a polgármester úr javaslatára, a képviselő
testület Csombók Pált bízta meg, hogy képvi-
selje településünket ebben a perben.)

A közmunkaprogrami dilemmákról, a segé-
lyezettek, rendelkezési támogatásban részesí-
tettekről beszélt. 2009-ben hetvenöt főt foglal-
koztatott az önkormányzat. 2010-ben kétszáz-
harmincnégy fővel számolnak, a prognózis
szerint háromszázötven körülien válnak mun-
kanélkülivé. (2009. december 20-i állapot sze-
rint, az ÁFSZ statisztikai adata: háromszázhu-
szonét fő nyilvántartott munkanélküli Pusz-
taszabolcson.) Tehát jóval nagyobb létszámot
kell foglalkoztatni, mint az elmúlt évben. "Az
ötvenöt év felettieket és az egészségügyileg al-
kalmatlanokat nem tudjuk foglalkoztatni, de
így is számolni kell kettőszáz fővel. A mun-
kanélküliség még nem érte el tetőpontját. A
munkanélküliek foglalkoztatásának tíz száza-
lékát az önkormányzat fizeti." - mondta.

A szennyvíztisztító problematikája is hú-
zódik, az elkövetkezendő években kilenc-tíz-
millió forintot kell költeni a felújítására.

A pályázatokhoz szükséges anyagi erőfor-
rásoknál számba kell venni az önkormányza-
ti épület régi szárnyának felújítását, ami tíz-
millió forintot igényel. Ugyancsak ennyi ön-
rész szükséges a könyvtár és a művelődési
ház felújításához. A Fejlesztési Ügynökség
honlapján megjelent, hogy kilencvenmillió
forintot nyert ez a pályázat. Említett egy érde-
kes helyzetet a polgármester úr: miszerint az
utak támogatására előzetes felmérés szerint
pályáztak tízmillió forintot, amelyhez ugyan-
ennyi önrészt kell hozzátenni. Az elnyert pá-
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lyázati összeg után kiírták a közbeszerzési
pályázatot és tizennégy millió forintért sike-
rült az utakat megcsináltatni, ami azt jelenti,
hogy három millió forintot nem tudott igény-
be venni az önkormányzat. A pályázatoknál
említette még a műfüves pályát hatszázhat-
vannégyezer forint önrésszel, az IKSZT (in-
tegrált közösségi tér, azaz a kastély) felújítá-
sát tizenkét millióért, az intézmények korn-
petencia alapú pályázatát, eszköz beszerzést
2,7 millióért, Adonnyal közös könyvtár pá-
lyázatot 2,7 millióért. Ez évre az ünnepélyek-
re pályázott az önkormányzat kétmillió forin-
tot. Elmondta, hogy a pályázatok nagy része
utófinanszírozott, tehát a megvalósulás után
három-négy hónappal fizetik ki abekerülési
összeget, ami aztjelenti, hogy az önkormány-
zatnak kell előfinanszírozni, a forrást megte-
remteni rá.

Lakossági kérdések, válaszok
Fánczó Lll' érdeklődésére, hogy mi lesz a

Sport utcai laktanya sorsa: "Nem adjuk el, ha
el akartuk volna adni, akkor már megtehettük
volna." - tudhattuk meg a polgármester úrtól.

A kastély sorsával kapcsolatban: az ún.
JKSZT pályázat eredményét várják, ameny-
nyiben pozitív lesz, akkor egy részét felújít-
ják. A kulcsi egészségcentrummal kapcso-
latosan többen érdeklődtek: tettek lépéseket,
hogya pusztaszabolcsiak ellátása is biztosí-
tott legyen, ez még nem eldőlt kérdés.

Talló Ferencné panaszolta a rossz közle-
kedést Kulcsba, s autó nélkül az időseknek
megközelíthetetlen. A polgármester úr ígérte
ennek megoldását. Czöndör Mihályné java-
solta az önkormányzat kilenc személyes bu-
szának az igény bevételét erre a célra.

Beslényi Ildikó: az óvodai bölcsőde cso-
port el utasításáról beszélt és arra hívta fel a
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figyelmet, hogy 2012-től nem lesz gyes, van-

nak-e tervek bölcsődei férőhely kialakítására?

A válaszban megtudtuk, hogy kettő és féléves

kortól óvodába felveszik a már szobatiszta

gyermekeket, ez az integrált óvodai ellátás.
Az IKSZT pályázatot az útalap terhére való-
sítják meg? Polgármester úr válasza: a pályá-
zat önrészére meg kellett jelölni egy összeget:
ez volt célszerű. Az utak felújítása továbbra
is folytatódik. A tizennégy éves lányok méh-

nyak rák elleni oltásával kapcsolatosan meg-

tudtuk, hogy nincs az önkormányzatnak je-

len pillanatban erre forrása. Magyar Katalin

pályázatíró tevékenységévei kapcsolatban ki-

fejezte kérdését: nincs-e olcsóbb lehetőség.
Ugyancsak ezzel kapcsolatban kérdezett rá
Csiki Szilárd egy ÁSZ állásfoglalásra.

A válaszadásokban a polgármester úr el-
mondta, hogy a képviselők mindnyájan fon-
tosnak tartják a pályázatírást, de két csoportot
alkotnak a pályázatírás tekintetében: az egyik

csoport egyéni vállalkozással, havi fizetés-

sel kívánja megoldani és ragaszkodik Magyar

Katalin személyéhez A másik csoport újra

meghirdetve, sikerdíjhoz kötve, vagy a hiva-
tal egy dolgozójának feladatául tűzve szeret-
né ezt megoldani. Magyar Katalin alkalma-
zását a képviselők közül nyolc fő támogatta,
öt fő nem, egy fő (Zsuffa Tünde) nincs itt. Az

ÁSZ állásfoglalás ismertetésére Paál Hubát
kérte fel. Ezután a képviselők egy része is ál-

lást foglalt az általajó megoldás mellett.

Paál Huba a pénzügyi bizottság elnöke el-
mondta, hogy ezen probléma felmerüléseker
kért egy állásfoglalást az Állami Számvevő-
széktől, amelynek utolsó mondatát felolvas-
ta: .Minden önkormányzat tartsa be a szabá-
lyokat."

Csombók Pál al polgármester elmondta,
hogy ISO millió forint feletti összeget nyert
településünk Magyar Katalin által elkészí-

tett pályázatokkal, az elmúlt három évben,

tehát sikeres a tevékenysége. Amikor felme-

rült a probléma, hogy kell-e közbeszerzést ki-

írni a pályázatíróval kapcsolatban, akkor fel-
keresett egy jogi szakértőt, akitől írásos véle-
ményt kért ezzel kapcsolatban, amelyben az

áll, hogy "Az önkormányzat nem járt el jog-
sértően, a szabályok nem sérültek."

Kátai György képviselő: "A jogi oldalát
elmondtuk a pályázatíró végkifejletnek." El-

mondta, hogy véleménye szerint van olcsóbb

megoldás pályázatíró alkalmazására, példá-
ul egy köztisztviselö, Ismertette, hogya pá-

Iyázatíró fizetése két és fészeresére emelke-

dett 2007 óta. .Jvlilyen felelőtlen politizálás
az adófizetők pénzéből." Kifogásolta, hogya
testületben van egy csoport, a nyolcak, akik
.Erőből lenyornnak minket."

Stanczel Károly megjegyezte, hogy ez
jól látszik abból is, hogyan helyezkednek el

az asztalnál a képviselők. Itt mindenkinek

Pusztaszabolcsért kell dolgozni.
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Tüke László elmondta, hogyapályázatírás
miatt folyamatos támadás éri azokat, akik Ma-
gyar Katalin munkáját támogatják. A számok-
ból kiderLil, hogy sikeres a munkája. Az első
évet be kellett áldozni, a második év meghoz-

ta a sikereket. Pályázatírás vállalkozó szerző-

désseI. Miért? Vannak feladatkörök, amiket

nem lehet közalkalmazottként megcsinálni:

egy pályázatírás nem áll le délután négy óra-

kor, vagy péntek délutántól, hétfő reggelig.
Van úgy, hogy több kilométerrel odébb vasár-

nap, éjfél előtt kell menni a postára. "Gondo-
lom szívesen adnának tíz forintot annak, aki
hatvan-nyolcvan forintot ad vissza ennek fejé-
ben". Ez a befektetés megtérül.

Czompó István polgármester kikérte a köz-
tisztviselőkre tett megjegyzést a hivatal dol-

gozói nevében .... Jó lenne, ha egyfelé húz-
nánk! - mondta. Tavaly január 9. óta nyolc fő

kezében van a város irányítása.
Czöndör Mihályné elmondta, hogya janu-

ári testületi ülésen ígéretet tett Szajkó János

és Kátai György képviselőknek, hogy részle-
tesen közli a Szabolcs Híradó a pályázatokat
és annak eredményeit.

Stanczel Károly panaszolta az üzletek és
az orvosi rendelők előtti parkolók hiányát,
az út mellett álló autóktói nehezen lehet köz-
lekedni. A Petőfi teremmel kapcsolatban el-

mondta, hogy erről rossz véleménye van, a

település legrosszabb épülete, már amikor ő

volt képviselő, 1990-ben is gond volt vele.

A kérdésre adott válaszban elhangzott, hogy
tervezés, technikai megoldás és forrás kérdé-

se a vázolt probléma megoldása. A Petőfi te-
remmel kapcsolatban a képviselőknek más a
véleménye, ezért készítették el a pályázatot.
"Szeretnénk, ha a városhoz méltó lenne."

Kiss János: több éve panaszolt problémá-

jának megoldását ismételten kérte a testület-
től, mert az utcájuk állapota annyira megrom-

lott, hogy önmaguk képtelenek annak javítá-

sára. Javasolta, hogya székesfehérvári busz
menjen be a fürdőhöz, hogy igénybe vehes-
sék annak szolgáltatását a lakók. Panaszolta
az ivóvíz minőségét, kérte ezzel kapcsolatban

a DRV felelősségre vonását. Ígéretet kapott a
problémák megvizsgálására.

Erben Irén: egy csatornafedél hiányára hív-

ta fel a figyelmet, amit - hangzott a válasz -

az új közterLilet felügyelő, Ekker László hel y-

reállítat. Köszönetet mondott a Rózsadombi

bozót kiírtásáért: így biztonságosabb a köz-
lekedés este is, mert a közvilágítás nincs elta-

karva. Köszönte a testület munkáját.
Ábrahám László: hiányolta a tájékoztató

táblák megjelenését, szóvá tette, hogy a volt
laktanya, a Sport étterem, az állomás, a pi-
ac környékén valamint a vasúti átkelőhelyen

nincs eltakarítva a hó, az állomáson nem mű-
ködik illemhely. Érdeklődött, hogya Stadler

hány helyi lakost foglalkoztat, mikor lesz

a városban játszótér, központi orvosi ellá-
tó hely, folyamatos orvosi ügyelet és gyógy-
szertár. Nem lehetne-e megoldani, hogy a
székesfehérvári vonatok és buszok ne pár-
huzamosan közlekedjenek? Hiányolta, hogy
megnövekedett a bűnözések száma és nincs

a telepLilésen állandó rendőri jelenlét. A pol-

gármester úr válasza: Tény, hogy nincs WC
az állomáson. ez MÁV feladat. A Stadler pár
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embert foglalkoztat, viszont a településnek
az a része, az ő jó voltukból rendezett és az
elővárosi vonatok is közlekednek. 20 IQ-ben
lesz játszótér. Nincs ugyan nonstop gyógy-
szertár, de már kettő is működik a településen
meghosszabbított nyitva tartással és kért már
nyitva tartásra egy harmadik is engedélyt. Jo-
gosnak találta az állandó rendőri jelenlétet.
Kettő körzeti megbízott van, ezért "jogos, de
fizikálisan nem lehetséges" a dolog.

Czöndör Mihályné szeretett volna a tele-
pülés működését befolyásoló, helyben jelen-
lévő, de nem helyi hatáskörű problémákkal
kapcsolatos kérdéseket feltenni Ecsődi Lász-
ló országgyűlési képviselő úrnak, de nem
volt lehetséges, mivel a jegyző úr állásfogla-
lása alapján a lakossági közmeghallgatáson
csak a polgármesterhez és a helyi képviselők-
höz lehet kérdéseket intézni.

Czöndör Mihályné sajnálatát fejezte ki és
a hallgatóságnak felolvasott néhány kérdést,
amire szeretett volna választ kapni.

Voltak, akik a kérdések felvetését kam-
pánynak, az egyik képviselő Ecsődi úr sze-
mélyes megtámadásának nevezte a felszóla-
lást. A felszólaló kijelentette, ha bárki hozzá-
szólását felteszi bármilyen honlapra, vagy a
hanganyagot felhasználja, akkor beperli. Ez
nem kampányanyag, hanem szerette volna
felhívni a figyelmet, hogyan következnek or-
szágos problémákból a helyiek, s ezek együt-
tes, közös megoldására.

Ecsődi László országgyűlési képviselő
úr átvette a kérdéslistát és ígéretet tett azok
megválaszolására. Elismerően szólt a pusz-
taszabolcsi önkormányzat munkájáról, hogy
a gazdasági válságban is képesek fegyelme-
zett gazdálkodásra. Sok sikert kívánt további
munkájukhoz.

Az Ecsődi úrnak feltett néhány konkrét kér-
désekre választ kapott a felszólaló. Czompó
István polgármester elmondta, hogy senki-
nek nem kell hónapokat várnia a dunaújváro-
si rendelőben, mert a háziorvosoknál itt hely-
ben is van vérvételi lehetőség kedden és csü-
törtökön, amit Kovácsai doktor úr is nyilvá-
nosan megerősített.

Paál Huba a pénzügyi bizottság elnöke a
nevelési és oktatási intézmények normatívá-
jával kapcsolatos észrevételt megerősítette: a
2010-es költségvetésben az intézmények mű-
ködéséhez 148,5 millió forinttal járul hozzá az
állami normatíva, az önkormányzat pedig en-
nél nagyobb összeggel, 154,8 millió forinttal.
"Tudás társadalom van ... az oktatás a nemzet
jövőbeli sorsát határozza meg." - mondta.

Dr. Juhász Judit a Magyar Rákellenes Liga
helyi csoportjának elnöke meghívta a jelen-
lévőket a következő napon tartandó sétára, a
nemzetközi Rákellenes nap alkalmából és az
azt követő egészségról szóló fórumra.

CzMllé
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Néhány téma a januári és a februári képviselőtestületi ülésról
20l0-es költségvetés

A bizottságok tárgyalták és előkészítet-
ték a februári döntésre a 20 IO-es költségve-
tést, amit átdolgozásra, a hiány leküzdésére a
jegyző úrhoz Paál Huba elnökhöz utaltak.

Közoktatási intézmények
infrastrukturális fejlesztése

Czompó István tájékoztatta a testületet,
hogy bead tak egy pályázatot a tornaterem ab-
lakainak a cseréjére, külső szigetelésére és
csővezetékeinek szigetelésére. Bruttó finan-
szfrozásü, húszmillió forintot jelernő pályá-
zat. Kérle a testületet, hogy a minimális húsz
százalékos önrész helyett huszonöt százalékot
szavazzanak meg a siker érdekében. Tizenhá-
rom egyhangú igennel szavazott a testület.

Közfoglalkoztatási terv
Szotyori-Nagy Istvánné aljegyző előter-

jesztette a 2010-es évi közfoglalkoztatási ter-
vet, amelyből néhány adatot közlünk.

A lakosság létszáma 2008-ban: 6419 (2004-
hez viszonyítva hetven fővel csökkent!) A
munkaképes korúak száma településünkön:
3820 fő (19-60 év között). 2009 januárjában:
nyolcvankilen fő részesült rendszeres szociá-
lis segélyben. százhatan vettek részt foglalko-

zás-egészségügyi vizsgálaton, tizenkilenc fő
alkalmatlannal minősült. Közfoglalkoztatá-
si tervben tervezett létszámadat száz fő, fog-
lalkoztatott hetvenhárom fő. 2010-ben az el-
látásba belépők: négyszázöt fő. Az ellátásu-
kat kimerítők: kétszázharmincnégy fő. Jelen-
leg háromszáznyolc fő van, az ellátásba belé-
pők között nyolc általános, illetve szakisko-
lai végzettséggel, az ellátásba belépők között,
százhuszonhatan harmincöt év alatt és száz-
hatvanheten harrnincöt-ötvenöt év között. A
közfoglalkoztatásban résztvevők száma jelen-
tősen nő az idei évben, ami kornoly rnunkát
jelent az önkormányzatnak. Szükség lenne to-
vábbi szerszámokra is.

A tervet tizenhárom igennel elfogadta a
testület.

Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
Tizenhárom igennel elfogadták a Többcélú

Kistérségi Társulás beszámolóját.

Bíróságon az "uszoda"
Czornpó István tájékoztatta a testületet,

hogy megérkezett a bíróságról a peranyag a
kistérségi uszodával kapcsolatosan. Döntöttek
az ügyvéd személyéről, valamint arról, hogy
Czornpó István polgármester Csom bók Pált

kérte fel a bírósági ügyben az önkormányzat
képviseletére. Csombók Pál elvállalta a felké-
rést, amelyet a testület támogatott.

A februári testületi ülés döntései
Döntöttek a civilszervezetek éves rnűködé-

si támogatásáról, a könyvvizsgálói szerződés
módosításáról, a 2009. évi költségvetési ren-
delet módosításáról, a 2010-es évi költségve-
tési rendeletről, a Pusztaszabolcsi Római Ka-
tolikus Egyházközség elszámolásáról, amelyet
a Boldogasszony Közösségi Ház 2009-es rnű-
ködéséhez nyújtott az önkormányzat. Továbbá
a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
rendelet módosításról, a rendezési terv módo-
sításáról, a szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztásáról, a polgármester cafetéria jut-
tatásáról, az Ottó Étterem elötti parkoló ter-
vezéséről, a Polgármesteri Hivatal, a Könyv-
tár és a Művelődési Ház elektromos berende-
zéseinek érintésvédelmi felülvizsgálatáról, a
tűzvédelrni szabványossági felülvizsgálat el-
végzéséről, a bérbe adott ingatlanon folytatott
tevékenységről, lakásbérleti kérelemről. a Sza-
bolcs Híradóban megjelenő kommunikációs
üzenetek szabályozásáról, a méhnyak rák elle-
ni védőoltás kezdernényezéséről.

CzMllé

Olvasói észrevétel egy humánus szolgáltatásrol
Egy fiatalember keresett meg (neve és címe a szerkesztőségben), és

felháborodonan panaszolta az esetet, aminek szemtanúja. majd része-
se volt. Adony és Pusztaszabolcs közölt az autópálya melletti körfor-
galom után, a rendőrség mellett, egy autó belecsúszott az árokba. Ez
nagyon jóllátható volt az autópálya mérnökségtől is. Az autó tulajdo-
nosa és ő is segítséget kért az autópálya mérnökségtől, akik segíteni

nem segítettek, de fényképet készítettek az autóról. Amikor srerettek
volna beszélni a vezetőjükkel, arra a kérdésre, hogy ki afőnök, nevet-
ve egy ismert politikust neveztek meg. El/iuiik az üzemi út sem volt le-
tisztítva a hótól.

Vajon egy hu mán us szolgáluuás elvárása ebben az esetben, ellől a
szervezettől magas mércét jelent? - kérdezte a fiatalember. CzMllé

Képviselőtestületi döntések a Szabolcs Híradó működéséről
Szabolcs Híradó hirdetési díjak Szabolcs Híradó politikai hirdetési díjak

Terjedelem Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg
1/1 oldalas 16000 4000 20.000
V, oldalas 8000 2000 10.000
V.oldalals 4000 1000 5.000
1/8 oldalas 2000 500 2.500
1/16 oldalas 1000 250 1.250
Köszönetnyilvánítás 600 150 750

A képviselő-testület ismét megbízta
Czöndör Mihálynét a főszerkesztói felada-
tok elvégzésével és a lap terjesztésével.
Az elmúlt egy évben saját kérésére nem
volt írásbeli megbízása, enélkül végezte
a főszerkesztói teendőket. Munkáját díja-
zás nélkül végzi. A testület a nyolcszázöt-
venes példányszámot a eladási forgalom

Terjedelem Nettó összeg ÁFA Bruttó összeg

1/1 oldalas 24.000 6.000 30.000
Y, oldalas 12.000 3.000 15.000
V.oldalas 6.000 1500 7.500

1/8 oldalas 3.000 750 3750

1/16 oldalas 1.600 400 2000

áttekintése után hétszázötven példányra
csökkentette. Testületi döntés értelmé-
ben a 2010 februári szám már olvasható
lesz az önkormányzat honlapján az ápri-
lisi szám megjelenésével egyidő ben. Az
újság elektronizálásának igénybe vétele
helyett (5000 Ft plusz költség). a döntés
értelmében az önkormányzat egy mun-

katársa szkenneli be az újság oldalait, íly
módon kerül fel az internetre.

A februári testületi ülés tárgyalja a fő-
szerkesztő által elkészített, a Szabolcs Hír-
adó kommunikációs üzeneteinek szabá-
lyozását. A januári ülésen a testület dön-
tött a politikai hirdetések megjelenéséről
és azok díjairól is. Főszerkesztő
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Pályázatok 2007-2008

PÁLYÁZAT AZONOsfTÓ SZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGfTÉlTTÁMOGATÁS ÖSSZEGE

NCA-KD-08 Működési Polgárőrség O Ft

NCA-KD-08 Működési Önkéntes Tűzoltó Egyesület O Ft

NCA-KD-08 Működési Pusztaszabolcsi Sport Club 300000 Ft

NCA-KD-08 Működési
Pusztaszabolcsi Szabaidősport

130000 Ft
Egyesület

NCA-KD-08 Működési Józsefes Gyermekekért Alapitvány O Ft

NCA-NK-08 Nemzetközi Kisiratos
Pusztaszabolcsi Szabaidősport

400000 Ft
Egyesület

Jövővár WienerbergerTéglaipari Zrt. József Attila Általános Iskola O Ft

TIOP-1.1.1 digitális tábla Önkormányzat
Támogatott pályázat, még nem írták
ki a közbeszerzés nem járt sikerrel

KDOP-3.1.1 IC Kistelepüléseken településkép javítása
Önkormányzat

Elutasított pályázat, a panaszra még
(Művelődési ház) nem válaszoltak

Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj O Ft

Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj O Ft

Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj O Ft

Fejér Megye Közgyűlése Tiszta Utak Élő Táj 200000 Ft

Fejér Megye Közgyűlése
Pusztaszabolcsi Szabaidősport

160000 Ft
Egyesület

Reneszánsz túrák OKM József Attila Általános Iskola 467500 FT

Ezüstprogram Harmónia Nyugdíjas Egyesület O Ft

Wesselényi Közalapitvány
Pusztaszabolcsi Szabaidősport

140000 Ft
Egyesület

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím elnyerése Önkormányzat továbbjutott 2. fordulóba
IKSZT12008/1

Pályázatok 2008-2009

PÁLYÁZAT AZONOsíTÓ SZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGfTÉlT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

1. NCA-KD-08 Működési célú pályázat Polgárőrség 110000 Ft

2. NCA-KD-08 Működési célú pályázat Önkéntes Tűzoltó Egyesület 160000 Ft

3. TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
Önkormányzat 38998110 Ft

hozzáférés - Innovatív intézményekben

4. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Címbirtokosi címet nyertünk, 2009.

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér cím elnyerése Önkormányzat
augusztusában kell a beruházási
rendeletben tovább pályázni

IKSZT12008/1
200000 Euro = 56200000 Ft

5. NCA-KD-09 Működési célú pályázat Polgárőrség Nem nyert

6. NCA-KD-09 Működési célú pályázat Önkéntes Tűzoltó Egyesület Nem nyert

7. NCA-KD-09 Működési célú pályázat Kotta Egyesület Nem nyert

8. NCA-KD-09 Működési célú pályázat
Örökmozgó Kistérségi Közhasznú

Nem nyert
Egyesület

9. NCA-NK -09 Nemzetközi szervezetekkel való
Pusztaszabolcsi Sport CIub

Nem közhasznú szervezet,
együttműködés támogatása így nem nyert

10. NCA-NK-09 Nemzetközi Pusztaszabolcsi Szabaidősport
Nem nyert

szervezetekkel való együttműködés támogatása Egyesület

11. NCA-NK-09 Nemzetközi
Kulturális Értékmentő Egyesület Nem nyert

szervezetekkel való együttműködés támogatása

12. NCA-NK-09 Nemzetközi
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub Nem nyert

szervezetekkel való együttműködés támogatása

13. Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj Nem nyert

14. Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj Nem nyert

15. Zöld Forrás KVVM Tiszta Utak Élő Táj Nem nyert

16. Fejér Megye Közgyűlése
Erőnlét Sportegyesület

Nem nyert
Pusztaszabolcs
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PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK PÁLYÁZATOK

Nyertes pályázat, de a használt fény-

17. NEEKA Alapítvány Önkormányzat
másolók üzemeltetése nem gazda-
ságos, így nem írta alá az önkor-
mányzat a támogatási szerződést

18. Önkormányzati Minisztérium Sportlétesítmény
Önkormányzat Nem nyert

felújításos pályázata

19. Önkormányzati Minisztérium Infrastruktúrafejles
Önkormányzat Nem nyert

ztési pályázata

20. IFJ-GY-KD-09-A Helyi ifjúsági közösségek
Családsegítő és Gyermekjóléti

építését, megerősítését szolgáló programsorozatok
Szolgálat

Nem nyert
támogatása

21.IFJ-GY-KD-09-TÁ Gyermek éslvagy ifjúsági Családsegítő és Gyermekjóléti
Nem nyert

tematikus táborozási programok támogatása Szolgálat
22. KDRFTTEÚT (útfelújítás Vörösmarty és Hársfa utcák) Önkormányzat 10598000 Ft

2009. július - 2009. december

PÁLYÁZAT AZONOsíTÓSZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET
TÁMOGATÁSI MEGíTÉLT
INTENZITÁS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

KDOP-3.1.1 IC Kistelepüléseken településkép
Önkormányzat

99276770 Ft 90%
89276770 Ft

javítása önrész: 9818077 Ft

IKSZT-2009/2. forduló Önkormányzat
47897641 Ft75%

önrész: 11 974410Ft
OKM eszközbeszerzéses pályázat (iskolának) Önkormányzat 100% 2781 000 Ft
TIOP-1.2.3 Könyvtári szolgáltatások

2715677 Ft
összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Önkormányzat + Adony

100%
2715677 Ft

..Tudásdepó Expressz"

Wesselényi Közalapítvány PSZSE 100% 100000 Ft
NCA-NK-09-F "Magyarországi civil szervezetek
európai integrációs, nemzetközi és határon túli PSZSE 100% 260000 Ft
magyar civil kapcsolatainak támogatása"

NCA-NK-09-F "Magyarországi civil szervezetek
európai integrációs, nemzetközi és határon túli Kulturális Értékmentő Egyesület 100% Nem nyert
magyar civil kapcsolatainak támogatása"

10610000 Ft
LEADER futsal pálya Önkormányzat Nettó; önrész:

2652500 Ft
2066000 Ft

LEADER kulturális rendezvény Önkormányzat Nettó; önrész:
516500 Ft

2666160 Ft
LEADER térfigyelő kamera Pusztaszabolcsi Polgárőrség 80%

önrész: 533232 Ft
LEADER kulturális rendezvény Kulturális Értékmentő Egyesület 80%
LEADER templom üvegablakok Római Katolikus Egyház 80%
NDP Polgármesteri hivatal felújításának

Önkormányzat
40615822 Ft

II. üteme 75%

2010.

PÁLYÁZAT AZONOsíTÓSZÁMA PÁLYÁZÓ SZERVEZET
TÁMOGATÁSI MEGíTÉLT
INTENZITÁS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

GYEA Mindenki ebédel program Önkormányzat
90%-05; 10% önrész

1500000 Ft
150000 Ft

TIOP-1.1.1/09/1 Tanulói laptop program Ön kormá nyzat 100%-05 3196230 Ft
TIOP-1.1.1/07 Interaktív tábla Önkormányzat 100%-05 Kb. 10-15 mó

TÁMOP-6.1.2: Egészségre nevelő, és szemléletformáló életmódprogramok, ezt az iskolának érdemes lenne 100%-05 támogatottság
KEOP-2009-4.2.0/A,B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal pályázatok. Hőszigetelés + kazán.

Összeállította: Csom bók Pál alpolgármester
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MEGEMLÉKEZÉS A VILÁGHÁBORÚK MAGYAR ÁLDOZATAIRÓL

Tiszteletünket rójuk le országunk, városunk hősei előtt
Tisztelt Emlékezésre Összegyűltek I

Kölcsey Ferenc a Himnusznak "A magyar nép zivataros századai-
ból" alcímet adta. Akkor még nem tudhatta, hogy az elkövetkező szá-
zadok milyen viharosak lesznek a magyar nép számára. Ma már tud-
juk, hogya legnagyobb veszteségeinket rejtették, hiszen a két világhá-
ború során nagyon sok honfitársunk elveszett.

Veszteségeink bemutatására Erdős László írásából idézek, amely
2009-ben a Magyar Világban jelent meg. A magyar hadisírok gondo-
zása círnű tanulmányában leírta, hogy hazánk a népességét, földrajzi
területi nagyságát tekintve az 1. és II. világháború során a legnagyobb
lélekszámú veszteséget elszenvedett nemzetek közé tartozik Európá-
ban.

Az 1. Világháborúban az elesettek és a hadifogságban meghaltak lé-
lekszáma kétmillió fő. A háború alatt és azt követő években a Föld öt
kontinensén közel kétezer hadifogoly táborban pusztultak el magyarok.

A II. Világháborúban és annak következtében elesettek és elhurcol-
tak lélekszáma mintegy egy millió ötszázezer főre tehető. E hatalmas
vérveszteségbe nem lettek számba véve a Vörös Hadsereg által, va-
lamint annak nyomában az utódállamok területén a helyi partizánok
és gárdisták általlemészároltak, továbbá a front elől Nyugatra mene-
külő közel egymillió magyar polgári személy, akiket a Szövetséges
vadászrepülők tizedeltek Európa országútjain. Minden negyedik ma-
gyar családnak van háborús halottja.

Az európai háború befejezésekor a Magyar Királyi Honvédség kö-
zel hétszázezer fős maradványa tette le a fegyvert a Szövetségesek
előtt. Ebből háromszázötvenezer főt háromszázhatvan fogolytábor-
ban, zömmel francia terülten őriztek, ahol ötvenezer hadifogoly veszí-
tette életét. A másik háromszázötvenezer főt átadták a szovjeteknek.
Annak ellenére, hogy a Genfi Konvenció kimondja: " ... a fegyveres
küzdelern befejezésétől számított hatodik hónap után a hadifoglyokat

haza kell bocsátani", a volt Szovjetunióban és Romániában a mint-
egy ezernégyszáz hadifogoly-, internáló- és gyűjtőtáborban több mint
hétszáznyolcvanezer magyar katonát és polgári személyt dolgoztat-
tak egy-tizenöt éven át, embertelen körülmények között, akikből csak
kétszázhuszonháromezer fő tért haza.

Az 1. és II. Világháborúkban és azok hadifogolytáboraiban csak
Oroszország területén közel egymillió magyar földi maradványait kel-
lene felkutatni.

Mindkét háborúban Magyarország lélekszámának tíz százalékát
veszítette el.

"Megmagyarázhatatlan - írja -, hogya veszteségeink valós számá-
nak eltagadása folyik még a napjainkban is, nem a hősökkel és áldo-
zatokkal szembeni erkölcsi adósság törlesztéséri fáradoznak. Szégyen
és gyalázat, hogy negyvenhét éven át megtagadtatták velünk a saját
véreinket, akiknek létünket köszönhetjük."

Tisztelt Megemlékezők!
A mai napon a háborúkban elhunyt honfitársainkról, családtag-

jainkrói, s az egyik legnagyobb tragédiánkról emlékezünk meg, az
1943. január 12-én kezdődő doni áttörésről. A katasztrófa során több
mint száznegyvenezer magyar: katona, munkaszolgálatos és hadifo-
goly lelte halálát.

Emlékezzünk rájuk!
Emlékezzünk rájuk, akik e poklot megjárták és azokra a családok-

ra, akik évtizedeken keresztül várták vissza szeretteiket.
" ... olyanok voltunk, mint a cigánykaraván. Rogyadozó, kottyantá

lovaskocsikkal vonultunk mi magyarok az első vonal felé. A lovak sző-
re nagy volt, a csont juk kiállt, akár a cigánylovaké. Jól odaillettek az
ukrán falu képéhez. a sáros, a poros utakhoz. a csáléra billent fahá-

rakhoz. Az a szintisrta igazság, hogya németek áramvonalas csajkája
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MEGEMLÉKEZÉS A VILÁGHÁBORÚK MAGYAR ÁLDOZATAIRÓL

A megemlékezés keretei között leplezte le Czompó Ist-
ván polgármester az első világháborús szoborra elhe-
lyezett második világháborús hősök emléktábláját,
amely Szalontai Jenő bácsi la képen) javaslatára, a kép-
viselő-testület határozata alapján készült.

többet ért, mint a magyarak harci fegyvere ..;" - írta egykor egy ma-

gyar tüzér a naplójába.

Az 1943. január 12-én megindított szovjet ellentámadásnak a lő-
szer-, üzemanyag- és felszereléshiánnyal küszködő magyar csapatok
amínusz harmincöt-negyven fokos hidegben nem tudtak ellenállni,
felmorzsolódtak. A 2. magyar hadsereg nem kapott támogatást a né-
met csapatoktói, nem engedélyezték számukra a visszavonulást, a me-
nekülő német egységek fedezetnek, ágyútölteléknek használták a ma-
gyar katonákat. A megmaradt csapategységek súlyos utóvédharcokat

vívtak, s a csatavesztés után a fagy poklától megmenekültek nagy ré-
szére a legkegyetlenebb hadi fogság várt.

Száznegyvenkétezer magyart vártak hiába haza családtagjaik.

"Egy nemzet lelkében akkor ér véget a háború, ha tisztességgel el-
temette halottait, és van méltó hely, aholletehetik az emlékezés virá-
gait."

Itthon, a háború után a gyászról nem lehetett beszélni. A hadse-
reg megsemmisülése, mintha meg sem történt volna, hiszen évtizede-
kig hivatalosan senki nem írt, nem beszélt róla, az iskolai történelem-
könyvekből kifelejtették.

"Az Ország és a Nemzet az "utolsó csatlós," a Magyar Királyi Hon-

védség "fasiszta horda" bélyegét hordta és egyes politikai tényezők

akaratából, még hordja mind a mai napig.

Megtagadtatták nagyapáinkat, apáinkat, testvéreinket, akik alkot-
mányos kötelességüket teljesítették a harcmezőkön, az elhurcoltakat,
a meggyalázottakat, a politikailag diszkriminált elűzötteket.

A csöndet Nerneskürthy István törte meg: a "Rekviem egy hadse-
regért" című könyvével, majd Sára Sándor dokumentumfilm soroza-

ta. Valójában a ki lencvenes évektől jelentek meg az e tragédiát tárgya-
ló könyvek, állítottak emlékműveket a rnesszi távolban nyugvó hő-
söknek.

A hatvanhét évvel ezelőtti tragédiáról igenis beszélni kell, közzé

kell tenni a még nem ismert írásos dokumentumokat. A még életben

lévő, egyre fogyatkozó túlélők bevonásával hiteles képet kell alkot-

nunk arról, hogy mi történt a Don-kanyarban apáinkkal, nagyapáink-
kai, hogyan alakult a huszadik századi történelmünk.

Itt állunk a pusztaszabolcsi 1. világháborús emlékszobornál, a táb-

lákon az 1. világháborús, II. világháborús vérveszteségeink és a nem-
zet trianoni területi vesztesége. Mit tehetünk mi, akik nem vagyunk
történészek, csak egyszerű magyar emberek. Megemlékezünk együtt
azokról, akik valamikor a mi családjaink tagjai voltak, akik városunk
hősei. Köszönjük Pusztaszabolcs város képviselötestületének. hogy

Szalontai Jenő bácsi állampolgári javaslatát elfogad va, a most felava-
tott a Il. Világháború helyi áldozatai emléktáblájának elhelyezésévei

megteremtették a lehetőséget, hogy egy emlékhelyen hajthassunk fe-
jet hőseink előtt.

A táblákon álló nevek mögötti sorsok, családi tragédiák rejlenek.

Majdnem rninden családnak vannak háborús hősei.
Családunk hőseinek egy része nem a hazai földben nyugszik.

Nagyapám, Czöndör Mihály Boszniában esett ell917-ben, felesége,
öt gyermeke, édesanyja, anyósa siratta. Boszniában, Herceg Noviban
alussza örök álmát magyar honfitársaival közös sírban.

A feleségem ágán, a családból mindkét táblán több hozzátartozó
neve szerepel a hősök között.

Egy ismeretlennek Joó István csak egy név, a családnak egy hu-
szonkét éves ragyogó tekintetű, nagy reményü, szerelmes fiatalem-

ber volt, akit kivezényeltek a frontra. Bajtársaival, ahogyan itthon is

a mindennapi életben, ott is próbált helytállni. 1944-ben a harcokban
hősi halált halt, állt a szűkszavú értesítésben.

Virányi József, olvasunk egy másik a nevet a táblán. Budapesten
már a "felszabadulás" után az oroszok többedmagával az utcán gyűj-

tötték be és elhajtották Szibériába. Évtizedekig senki nem tudott róla
semmit. Haláláról már csak nővére, a feleségem édesanyja, 1992-ben
értesülhetett. a Fejér Megyei Hírlap Valahol Oroszországban című ro-

vatából. Elhunyt 1946-ban egy orosz hadifogoly táborban. Húsz éves

volt!

,,1944. március 29-én megszállták a falut a németek. Minden ház-
nál bunkert építettünk. Hatalmas légi harc volt a falu felett - emléke-
zik vissza Szűcs Imre bácsi. - A légi harcban hat gép lezuhant. SÓ-
gorommal kimentünk a bunker elé, néztük a repülők küzdelmét, Nő-
vérem a bunkerban szoptatta tizenegy hónapos kisbabáját. A férje ki-
hívta, hogy nézze meg ő is a légi csatát. Ahogy kilépett a bunkerból,
találat érte." Szűcs Margit élt huszonkét évet.

Három név a tábláról, három tragédia. Azt hiszem, mindenki csa-

ládjában van, akire emlékezzenek. Katonák, munkaszolgálatosok, ha-

difoglyok, egyszerű polgárok, civilek ...

Mit tehetünk ma? Dolgozzunk egy, a mainál jobb világ megterem-

tésén, ahol súlya van az őszinte szónak, becsülete van a munkának és
a magyar embernek, ahol az állampolgárok megbízásából az állam-
polgárokjavára hoznak döntéseket. Ahol nem kell várni ötven, hatvan
évet az igazság kimondasára, az emlékezésre.

Gondolataimat dr. Zempléni Miklós a 2. magyar hadsereg egyko-
ri honvédorvosa: A boldog szunnyadókhoz című versének részleté-

vel zárom:

..Aludjatok, ti áldott hőseink, pihenj te néma hadsereg'
Ringasson békén a távoli rög, s ne bántson konnv,
mely értetek pereg.
Aludjatok csak Don menti holtak, folyó mentén szunnyado bakák,
Aludjatok csak, néma, stent hadak,
pihenni édes, pihenni já,
S nyugtasson a Donnak zúgása, mint a Tisza folyó .....

Cziindiir Mihály
képviselő

a Területfejlesztési Bizottság aleluiike
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Ajánlom minden pusztaszabolcsinak elolvasásra, azoknak feltétlenül,
akik srerint itt soha, semmi nem történik

Civil Kerek Asztal Fórum
az információk és az együttműködés érdekében

A helyi Hagyományőrző- és Hagyomány teremtő Alapítvány siker-
rel pályázott az NCA-ÖNSZ-09-0078 azonosítású pályázatán, amely
értelmében anyagi forrást nyert egy civil kerekasztal rendezvény meg-
szervezésére, és a helyi civilszervezetek civilstratégiájának kidolgozá-
sára. Pusztaszabolcson több mint harminc civilszervezet működik. A
hatékony tevékenység és programszervezés megkívánja, hogy az egyes
szervezetek információkkal rendelkezzenek egymásról és a közös te-
rületeken együttműködés jöjjön létre. Ennek koordinálását vállalta fel
Csányi Kálmán a kuratórium elnöke. Több, mint húsz szervezet képvi-
selője és Czompó István polgármester jelent meg az összejövetelen. A
civilszervezetek képviselői ismertették programtervezeteiket és már a
megbeszélés során születtek közös tevékenységi területek, illetve "be-
szálltak" egy-egy műsorral a másik szervezet rendezvényébe.

Domakné Lovas Zsuzsanna, az elsőként felszólaló Öreg Diákok Ba-
ráti Egyesületének elnöke örömmel üdvözölte az összejövetelt, mert
véleménye szerint, ha két-három egyesület csatlakozik egymáshoz, ki-
egészítve a másik programjait, akkor színvonalasabb programok jön-
nek létre. Zsuzsáék hagyományőrző programjaikat (farsangi télbú-
csúztató, szüreti, Márton napi felvonulás .... ) az idén kibővítik a pün-
kösdi királyválasztással, amelyhez a Manóvár Óvoda Alapítványa
ajánlotta fel segítségét. Együttműködnek a Sebesi Béla által vezetett
Tiszta Utak, Élő Táj környezetvédelmi szervezettel a szernétgyűjtés-
ben, a templomkerti takarítást is folytatják. Együttrnűködnek a Nyitott
Kapu Egyesülettel a Pusztaszabolcsról elszármazottak találkozójának
megszervezésében. Ez a szervezet egy fásítási programot indít, amely-
hez több civilszervezet is csatlakozott. Beslényi Ildikó a Napraforgó
Klub munkájáról beszélt, amelynek egyik új programja a Nemzetközi
Ráknap alkalmából egy séta, valamint az Élhetőbb Egészségért fórum
rnegszervezése. A megszokott programok mellett egy kiadványuk jele-
nik meg a rák jeleiről és ugyanebben a témában kisfilmet készítenek.
Ezekhez az anyagot a 2009-es évi rajzpályázat szolgáltatja. Továbbra
is nagy gondot fordítanak a szűrővizsgálatokra az Életmód Nap és más
szervezések keretében. Kőkuti Lászlóné a Szabadidő és Sport Egye-
sület elnöke a Négy Évszak Maraton és a Duatlon szervezése mellett
a Monspart Saroltával közösen szervezett városismertető sétát emelte

ki és a nyertes nemzetközi pályázatot, amely biztosítja egy kisiratosi
Öregfiúk focimeccs megrendezésének a költségét.

Csányiné Pergel Andrea a Kulturális Értékrnentő Egyesület prog-
ramjából az orgona hangversenyekre, akistérségi népdaléneklésre és
a rendhagyó orgonaórákra tette a hangsúlyt. A Polgári Egyesület prog-
ramjainál a február 12-én tartandó bórkóstolóról, a trianoni megemléke-
zésről és az őszi irodalmi műsorokról beszélt. Paizs Melinda a Csipesz
egyik vezetője a fiatalokat érintő programokat ismertette: koncertekről,
az ún. FINÁLÉ-ról. Egy kerekasztal megszervezéséről a fiatalok és a
városi döntéshozók között. Készülnek az FMD-re (Fejér Megyei Diák
Napokra), a vasútállomás melletti park felújítására. Olvasókört, film-
klubot tartanak. Domakné ajánlotta fel segítségét a vasúti koordináció-
ban. Koczkás József a tűzoltószertárat, Barics József a Lédemnél lévő
helyiségeket ajánlotta fel a programokra. Huszár Katalin, az Örökmoz-
gók kistérségi szervezetének vezetője is bemutatkozott. Együttműködé-
sét kérte Kőkúti Lászlóné a Négy Évszak május 29-i rendezvényénél,
illetve Máté Sándor a retrómajálisnál. Szőkéné Sági Erzsébet a Kutya-
barát Klub működését ismertette: bemutatókat, oktatásokat, tagjaiknak
rendezvényeket szerveznek. Részt vesznek társ civilszervezetek prog-
rarnjain, például a Szabolcs Napokon, a Családi Napon.

Az oktatási intézmények három alapítványát Gulyás Judit, Okos
Andrea és az intézmény vezetője Kocsis József képviselte. Hangsü-
Iyozták, hogy programjaik többsége intézményen belüli, a nevelési
feladatokhoz kapcsolódik, de szívesen vesznek részt városi rendez-
vényeken is, mint a farsangi vagy a Márton napi felvonulás. Kocsis
József örömmel üdvözölte a civil kerekasztalt, mivel "a fix progra-
mok összehozása az intézmények programjai hoz kapcsolása tervezhe-
tőbb". Jónak találta a szoros együttműködést, egymás segítését, s fel-
tételezhető véleménye szerint, hogy ez pályázatoknál is előnyt jelent.
Kérte a civilszervezeteket, hogy támogassák a Józsefes Gyermekekért
Alapítvány József Attila szobrának elkészítését, amelyet április l l-én,
a Költészet Napján szeretnének avatni.

Sebesi Béla kiemelte még a stabil hulladékgyűjtők kihelyezését,
valamint a Szabolcs Napok és az Életmód Napok megrendezése elötti
nagyszabású szemétgyűjtő akciókat.

Farsangi felvonulás
Zsiráf Óvodás szemmel

Lázas izgalommal folyt a készülődes a farsangi felvonulásra. A délelőtt folyamán kisze-
bábot készítettünk, újságpapírral és szalmával tömtük ki a bábu testét, majd felöltöztet-
tük: szoknyát, blúzt adtunk rá, a fejére kendő került. A felvonuláson résztvevő gyerekek-
nek szemüveget, fejdíszt készítettünk, Aktimeles dobozokból csörgőket barkácsoltunk.

Négykor gyülekeztünk az óvoda előtt a szülőkkel és a gyerekekkel. A Zsiráf ovisokkal a
kiszebáb mögé sorakozva indultunk a felvonulásra. Hangos zörgéssei, csörgéssei érkez-
tünk meg a Városháza előtti térre. Meghallgattuk az iskolások műsorát. Majd a gyerekek
nagy örömére elégettük a kiszebábot. Majd a megvendégelés következett, fánkot és te-
át kaptak a gyerekek. A felvonuláson résztvevők jól érezték magukat.

Reménykedjünk, hogy ezzel a téltemető szokással az idei télen, végleg elűztük a hi-
deget.

Lepsényiné Szépi Gabriella

Köszönet a kiváló programért az Öreg Diákok Baráti Egyesületének, és elnöküknek,
Domakné Lovas Zsuzsának, valamint az intézmények munkatársainak.



SZABOLCS HíRADÓ 15

EGY SZÁZALÉKKoczkás József, az Önkéntes Tűzoltók Egyesületének elnöke el-
mondta, hogy az ő feladatuk más, mint a jelenlévőké: ők a tűzoltásban.
a katasztrófavédelemben vesznek részt. Kiemelten közhasznú szerve-
zetté váltak. Ugyanakkor továbbra is igény szerint megjelennek a ren-
dezvényeken, társszervezetekkel, hasonlóan az előző évekhez műsort
készítenek. Ha szükség van rá, szívesen főznek, nemcsak babgulyást.
Vigyáznak, óvják a tűzoltószertár állagát: felújították a tetőszerkeze-
tet, az álmennyezetet, színezték az épületet, belülről kifestették, széke-
ket, asztalokat vásároltak. Rendezvényekre szívesen átadják a termet
más szervezeteknek, de bulira nem. Kivételt képez a Csipesz.

Máté Sándor a Motorok Ördögei szervezet vezetője elmondta,
hogy ők két nagy programra készülnek: a retromajálisra és a Szabolcs
Napokon, a már negyedik éve megrendezett motoros felvonulásra és
mctoros találkozóra. Nagy örömére, a tavalyi retromajálison kilenc
civilszervezettel együttműködtek. Szívesen segítenek más szerveze-
teknek és felajánlotta a Csipesznek a segítségét hangosításban.

Galambos Zoli a Sport Klub elnöke elmondta, hogy a nyolcvan
éves civilszervezetben a decembert kivéve, kemény munka folyik.
Minden szombaton az ifjúsági, vasárnaponként a felnőtt rnérkőzések,
hét közben az edzések. Tervezik a Szabolcs Kupa megszervezését jú-
nius 30-31-én, május elsején a kispályás focit. Kiemelt három civil-
szervezetet, amelyekkel nagyon jó a kapcsolatuk: a motorosokkal van
több közös program, valamint a futókkal, a Négy Évszak Maraton és
a tűzoltókkal. Megköszönte a tűzoltóknak a tavalyi évi nyári locsolá-
sukat a pályán. Céljuk a barátságos, szép környezet kiépítése, ezért
száznegyven bokrot, cserjét ültetlek tavaly, az idén emellé még 200-
250 fát terveznek ültetni, különböző felajánlásokból.

Barics József elmondta, hogy egy kulturális alapítványt szeretné-
nek létrehozni. Tevékenységeikben kiemelt szerepet kapnak a fiata-
lok, a velük való foglalkozás és a szabadidős programjaik szervezé-
se. Jelenleg a Léderntöl kapott területet próbálják megfelelően kiala-
kítani. Augusztus 20-ra készülnek az István, a király rockopera be-
mutatásával, amelyet pusztaszabolcsi civilek adnak elő.

Végül a házigazda, Csányi Kálmán mutatta be a Hagyományőr-
ző- és Hagyomány teremtő Alapítvány terveit. Készülnek a Szabolcs
Napok adománygyűjtésére és pénzügyi lebonyolítására. Ekkor mu-
tatják be a római katolikus egyház történetét a Pusztaszabolcs anno
sorozatban. Február 21-én, 16 órakor a pusztaszabolcsi civilkultúra
napján átadják a Civil Kurázsi Díjat, amelynek odaítéléséről febru-
ár elején dönt az alapítvány kuratóriuma. Ismertette a január 30-án
kezdődő civilstratégia kialakítását célul tűzö tréninget: lehet még a
közös rnunkára jelentkezni. Kérte a civilszervezeteket, hogy ápri-
lis 27-én, az addigra elkészülő civilstratégia bemutatására jöjjenek
el, hiszen ott még véleményezhető. módosítható a rnindnyájuk életét
befolyásoló, harminc évre előremutató stratégia.

Czompó István polgármester megköszönte Csányi Kálmánnak,
hogy összehozta a helyi civilszervezetek találkozóját, és kiadványt
készít a szervezetekről és azok programjáról. Örömét fejezte ki,
hogy már itt helyben egymásra talált több szervezet. Ez az együtt-
működés nagy segítség a kezdőknek is. Kívánta a szervezeteknek,
hogy meg tudják valósítani terveiket, illetve közös programjaikat,
amelyek a város kisebb, nagyobb rétegét fogják érinteni. Reményét
fejezte ki, hogy az évek múltával egyre nagyobb lesz az igény ezekre
a programokra. Elmondta, hogya fásítási akcióba az önkormányzat
is részt vesz. Itt az egyeztetésre az ültetésnél szükség van. Ugyan-
akkor a Polgárőrség munkájára is nagy szükség van, mert az önkor-
mányzati virágok szétlopásán keresztül, a jelzőtáblák széttörése, az
ellopott élelmiszerek szétdobálása sajnálatos tény.

Befejezésül Csányi Kálmán megköszönte a megjelenteknek együtt-
működését és kérte, hogyaprogramterveket szíveskedjenek megkül-
deni a civilpsz@gmail.com e-mail címre. Ez természetesen lehetősége
azoknak a civilszervezeteknek is, akik nem tudtak a civil kerekasztal
megbeszélésen részt venni, hiszen fontos, hogy a település programjai
és civilszervezetei ne maradjanak ki a közös kiadványból.

CzMllé

1 0/0

TISZTELT ADÓFIZETŐK!
Amennyiben a községben működő alapítványokat szeret-
nék támogatni adójuk egy százalékával, az alábbiak közül
választhatnak:

EGÉSZSÉGÉRT ALAPiTVÁNY
adószáma: 18482076-1-07

JÓZSEFES GYERMEKEKÉRT
ALAPiTVÁNY

adószáma: 18488041-1-07

MANÓVÁR ÓVODÁÉRT ALAPiTVÁNY
adószáma: 18499292-1-07

ZSIRÁF ALAPiTVÁNY
adószáma: 18499670-1-07

PUSZTASZABOLCSI
SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET

adószáma: 18497915-1-07

PUSZTASZABOLCSI
HAGYOMÁNYŐRZŐ

ÉS HAGYOMÁNYTEREMTŐ
ALAPiTVÁNY

adószáma: 18488254-1-07

A NYELVI KULTÚRA
FEJL ESZTÉSÉÉRT ALAPiTVÁNY

adószáma: 18484896-1-07

KULTURÁLIS ÉRTÉKMENTŐ
EGYESÜLET

adószáma: 18492116-1-07

Felajánlásaikat előre is köszönjük!

A Nyelvi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány köszönetét fejezi
ki mindazok számára, akik adójuk 10/0-át alapítványunknak
juttatták. Az így befolyt összeget, 160170 Ft-ot a Szabolcs
Vezér Gimnázium, és Szakközépiskola diákjainak tanulmányi
ösztöndíjára, illetve pályázatokon, tanulmányi versenyeken
sikeresen szereplő tanulóinakjutalmazására fordítottuk.

Kérjük, amennyiben teheti idén is ajánlja fel számunkra
adója 10/0-át!Adószámunk: 18484896-1-07

Köszönjük!

az alapitvány kuratériuma



16 SZABOLCS HíRADÓ
,

Uj lélekbúvár Pusztaszabolcson
A hétköznapok manapság súlyos terhe-

ket tesznek ránk. A család, mint alapvető
szeretetteljes összetartó erő nehezen töl-
ti be szerepét, emellett az iskola és a mun-
kahely folyamatosan új kihívások elé állí-
tanak minket. A szórakozást és kikapcso-
lódást sok esetben a televízió nyújtja, és
mindannyian tapasztaljuk, hogy a média
csillogó világa ritkán közvetít valódi érté-
ket, mindeközben egyre kevesebbet figye-
lünk befelé. Sokszor úgy érezhetjük, hogy
életünk irányítása nem a mi kezünkben
van, az emberi lélek sérülékenyebb, mint
valaha.

A Családsegítő Szolgálat új kollégájával,
Kaló Attila pszichológussal beszélgetek a
segítő munkáról, a tapasztalatairól és ar-
ról, mit tudunk tenni mentális egészségün-
kért ebben a felgyorsult világban.

- Eredetileg mérnöki diplomát szerrett, mi
vezette arra az útra, hogy pszichológusként
segítsen az embereken?

- Könnyű lenne mondani, hogy a véletlen,
de nem hiszem. Első munkahelyem a hadse-
regben volt, de mint mérnök tiszt soha nem
végeztem mérnöki, technikai jellegű munkát.
Illetve, talán egy rövid ideig, de akkor is az
emberekkel kapcsolatos részre fektettem na-
gyobb hangsúlyt. Szerettem emberekkel fog-

lalkozni, vonzott ennek a tevékenységnek a
színessége, kiszámíthatatlansága, izgalma.
Aztán véletlenül a kezembe akadt egy pá-
lyázat, tiszteket iskoláznának be a Debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem pszicho-
lógus szakára. Előtte nem gondoltam arra,
hogy nekem, mint pszichológus kellene dol-
goznom. Nem vonzott jobban ez a tevékeny-
ség, mint a humán beállítottságú emberek
nagy részét. Mikor elolvastam a pályázatot
valami "kattant". Jelentkeztem, de az akkori
parancsnokom nem engedett el, mondván ve-
zetőre és nem pszichológusra van szüksége.
Aztán történt egy parancsnok váltás. Szeren-
csémre. Az új vezető tudott a szándékomról
és felhívta a figyelmemet arra, hogy most is
lehet pályázni erre a képzésre. Szinte noszo-
gatni kellett, de megírtam a pályázatot és el-
mentem a felvételire.

- Igen, az élet sokszor váratlanul dob elénk
új lehetőségeket. Az azóta eltelt években nagy
tapasztalatot srerzett ezen a területen, meg-
fogalmarhatá-e, hogy lelki egészségünk na-
gyobb veszélyben van, miru mondjuk száz év-
vel ezelőlI?

- Szerintem igen. Nem a stressz, stressz
helyzet lett több, vagy nagyobb. Hanem in-
kább más típusú lett. A régi fajtával a régi vé-
dekező működésünk megbirkózott. A környe-
zet, az élet és az azokhoz tartozó stresszorok

hihetetlen változáson mentek keresztül az
utóbbi évtizedekben. A stressz mechaniz-
musunk viszont maradt az ősi mintában le-
futó sok tízezer éves védekező mechanizmus.
Mintha idejét múlta volna, átlépett felette az
idő. Ezért is tartom fontosnak a tudatos épít-
kezést ezzel kapcsolatban. Őseinknek a halál-
lal kapcsolatos viszonyuk is más volt: egész-
ségesebb, természetesebb.

- Hol lehetnek, és melyek lehetnek azok a
kiskapuk, amelyeken át megszokhetűnk a lük-
tető stressz elől?

- Sok ilyen van, de ezeket mindenki illessze
saját magára, találja meg a személyiségének,
mentalitásának megfelelőt és vesse el a károst.
Sport, hobbi, elfoglaltság, konkrét relaxációs
technika, étrend, pszichoaktív anyagok, táp-
lálkozás, szexualitás és egyéb örömforrások.
Felsorolni is hosszú lenne és felesleges is.

Azt gondolom fontos a sokszínűség, a kre-
ativitás, a rácsodálkozás, nyitottság, elmélyü-
lés, humor és a játékosság. Ezen "gyermeki"
tulajdonságok felnőtt korban kincset érnek és
igen protektívek. Szeretném még kiemelni a
sport, a relaxációs technika és a szociális há-
ló - barátok, ismerősök, szeretteink - rendkí-
vüli hatását.

- A hétköznapi szohasmálatban gyakran
használjuk hangulat romlásunkra a depresz-
sziá kifejezést. De mit is jelent valójában?

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóinak szervezésével pusztaszabolcsi gyermekek látogathattak el
2009. december 19-én anagykarácsonyi Mikulásházba.
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Melyek a depresszió tünetei? Mikor érdemes
srakemberhez jordulnunk?

- Igen szerteágazóak ezek a tünetek és
gyakran vékony sáv választja el a nem kó-
ros rosszkedvtől. Lényeg a szembetűnő válto-
zás. Más, mint eddig volt. Főbb tünetei: rossz
hangulat, öröm képességének csökkenése, ér-
dektelenség, passzivitás, fáradékonyság, kon-
centráció készség, figyelem csökkenés, gon-
dolkodás megváltozása (bűntudat, értéktelen-
ség érzés, alacsony önbizalom, pesszimista
jövőkép), alvászavar, étkezési zavar. Fontos
hogy több dolognak kell teljesülnie és egy
meghatározott ideig fenn kell maradnia an-
nak az állapotnak.

Hogy mikor érdemes ebben a tárgykörben
szakemberhez fordulni? Akkor mindenképp,
ha a szenvedés jelentős. A fenti állapotok
minden egészséges ember életében megjelen-
hetnek, de azután el is tűnnek, és nem ma-
radnak huzamosabb ideig. Ha nem tűnnek el
viszonylag rövid időn belül (pár hét, hónap),
akkor érdemes segítséget hívni.

- Tehát alapvető kiilonbseg van a szomo-
níság, a rossz hangulat és a depresszió kö-
zÖI/. Mi a véleménye, mennyire él helyesen a
köztudatban a pszichológus munkája? Mi az,
amiben Ön segíteni tud?

- Közhely: nálunk a pszichológiai művelt-
ség alacsony szintű. Nem csak azért, mert tu-
datlanok vagyunk ezzel kapcsolatban, hanem
mert nincs bent a kultúránkban.

Rengeteg módon félreérthetik a pszicho-
lógus tevékenységét. Alap, hogy nem tudják
megkülönböztetni a pszichiátertől, aki orvos.
A pszichológus ugye, pedig bölcsész.

A pszichiáter biológiai alapon, gyógysze-
rekkel gyógyít, mert szerintük a gond az agy-
ban lévő "átvivő" anyagokkal van. Ez sok,
vagy kevés, tehát szabályozni kell az agy mű-
ködését- gyógyszerrel.

A pszichológus szerint a lényeg az egyén
és az ő tapasztalata, az őt ért élmények, trau-
mák, befolyásoló minták, a gondolkozása, ér-
zései, személyisége. Ezeket meg lehet változ-
tatni, az élményeket fel lehet egészségeseb-
ben dolgozni.

Természetesen a két megközelítés sarkítva
van és nem zárja ki egymást.

Az orvosnál van egy hallgatólagos megál-
lapodás: Te beteg vagy, amiről nem tehetsz.
Hallgass rám, csináld, amit mondok (általá-
ban vedd be a gyógyszert, csinálj, vagy ne
csinálj valamit). Én tudom, hogy neked mit
kell csinálnod. Ez a dolog régóta működik
így, nagy szaktudást, felelősséget igényel.

Én kevésbé szeretek diagnózisokban gon-
dolkodni. Gyakran nem is egyértelmű, hogy
a kliensnek mit is kellene tennie. Használ-
hatónak tartom viszont azokat a kérdéseket,
hogy mi történt, mit érez, mit gondol ezzel
kapcsolatban, mit csinál, miért teszi ezeket,
és ezek jók-e neki, illetve másnak. Vagy ke-
vésbé fájdalmas és hatékonyabb lenne más-
hogy gondolni más cselekvést kipróbálni.

Gyermeknapi móka: lángosevő verseny

Hogy legalább részben felelősek vagyunk lel-
kiállapotunkért, és mindig tehetünk valamit
és változhatunk, változtathatunk.

Igyekszem ezeket a kapcsolatokat szim-
metrikusabbá tenni, hogy kicsit tompuljon az
alá, fölé rendelődés, tehát a kiszolgáltatottság
érzése.

Miben tudok segíteni: önbizalornhiány;
társ-, párkapcsolati problémák; munkahelyi
problémák; stressz; hangulati zavarok; fóbi-
ák, pánik; szenvedélybetegségek; szexuális
problémák; beilleszkedési nehézségek; pálya-
választási szaktanácsadás; önismeret, szemé-
Iyiségfejlesztés; szorongás; önértékelési prob-
léma.

- Negyedszázadon keresztül évről évre
csökkent az öngyilkosságok száma hazánk-
ban, 2007 óta azonban stagnálást mutatnak
a statisztikák. Mi lehet ennek az oka? Mi ma-
gyarok tényleg ennyire érzékenyek vagyunk?
Mi a helyzet a gyermekekkel és a fiatalok-
kal?

- Csak találgatni lehet, de úgy tűnik, a ge-
netikai hajlamot elvetik. Mint ahogy a tenger
közelségét és a napsütéses napok fontosságát
is. Ezekre van ellenpélda.

Marad a kultúra, a történelem, a gondolko-
dásmód, a minta, a jellemző állapotok, a ránk
magyarokra jellemző élethelyzetek, a kilátás-
talanság (nem mindig reális) érzése. Igen ér-
zékenyek vagyunk, de szerintem nem feltétle-
nül születtünk annak.

Ezt a gondolkodásmódot az idősebbek el-
ültetik, a fiatalok sajnos továbbviszik ezeket.

Érdekességként: háborúban jellemzően
csökken az öngyilkosságok száma. Talán fel-
éled az életösztön, felértékelődik az, amit el-
veszthetek.

- Jelenleg heti egy alkalommal (hétfőn-
ként) találkozhatunk Önnel Pusuaszabol-
cson, a rendelésre pedig előre kell időpontot
egyeztetni. Ez az időinterva/!um eléggé ke-
vés, Ön szerini milyen egyéb szolgáltatássa!
lehetne kiegészíteni és segíteni az Ön mun-

káját? Pusztaszabolcson szamos remek civil
szervezet működik, hogyan tudnának bekap-
csolódni a segítő vagy megelőző munkába?
(lelkisegély telefonszolgálat szervezése. kor-
társsegítők a sulikban. előadások szervezése,
életmód tanácsadás, esetleg olvasói levelek
megválaszolásai )

- A felsoroltak jól hangzanak, határtevé-
kenységek a pszichológia tekintetében. Sze-
rintem fontosak, és mint tevékenység, isme-
rősek is számomra. Nem tudom milyen anya-
gi és infrasrtruktúrális lehetőségeik vannak
ezek megvalósítására. Ha ezen szervezetek,
ötletek megvalósulnak, a megvalósításukban
időhiány miatt nem tudok részt venni, de szí-
vesen működök együtt velük.

- Ez egy újabb beszélgetés témája is lehet-
ne, remélem, sor kerül majd rá!

Radics Anikó
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A távmunka lehetőségei környékünkön, s az élet más dolgai
Beszélgetés Kerekes Ildikóval

A munkalehetőségek egy kicsiny, de feljövőben lévő része a táv-
munka. Ez a munkavégzés jó lehetősége azoknak, akik helyhez,
otthonukhoz vannak kötve: kismamák, kisgyermekesek, fogyaték-
kal élők, azaz kerekes székesek, halláskárosuItak ... A munkavég-
zés egyik lehetősége, hogy otthon végzik a munkát. Ehhez meg-
felelő informatikai felszereltséggel (számítógéppel, internettel),
valamint azok használatának ismeretével kell rendelkezniük Van
olyan példa is, hogya munkához szükséges eszközigényt valamely
cég, vagy az önkormányzat, vagy valamely civilszervezet biztosít-
ja. Ebben az esetben van a településen egy központi hely, ahol az
eszközök rendelkezésre állnak és ott végzi a távmunkát a munka-
vállaló. Az interneten jó példákat kerestem a távmunkára, s itt ta-
lálkoztam egykori tanítványom nevével. Kerekes Ildikó több éve
végzi a távmunkát. Neten felkerestem és beszélgetés indult meg kö-
zöttünk, aminek egy részét az alábbiakban olvashatják.

- Hogyan alakult az életed, miután leérettségiztél itt Pusztasrabol-
cson?

- Nagyon szép emlékeim vannak a suliról, örülök, hogy odajárhat-

tam. Érettségi után én munkába álltam itt a faluban, a Polgármesteri

Hivatalban. Ez akkoriban nagy szó volt, mert csak kihalásos alapon
lehetett bekerülni oda. Rájöttem, hogy ez túl kényelmes munka. Két

év után a sógorom felajánlotta, hogy válasszak egy iskolát, ő fizeti,
cserébe dolgozzam nála. Elfogadtam, azóta ott van abejelentett mun-
kaviszonyom náluk. Ma már csak távmunkában dolgozom nekik, heti
két alkalommal átmegyek három-három órára, így heti hat órát dol-
gozorn nekik.

- Miért volt erre szükséged? Nem lett volna jobb egy közösségben
dolgozni?

- A fiam tizenkét éves, rnivel asztmás, ezért gyesen voltam vele, ez

idő alatt elvégeztem a Dunaújvárosi Főiskolán a gazdász szakot szám-
vitel specializáción. Itthon családi vállalkozásunk van, könyvelést vál-
lalok cégeknek, egyéni vállalkozóknak és néhány éve az új profil a
nonprofit terület. Egyesületek, alapítványok, nonprofit cégek, sőt, je-
lenleg egyegyházam is van könyvelésre, most folynak a tárgyalások
egy politikai párttal is. Politikai hovatartozástóI függetlenül vállaljuk
a könyvelést. A babafalva.hu-n és a csaladinet.hu-n is voltam tanács-

adó, a dolog érdekessége, hogy mindkettőt én könyvelem, pedig ritka,
amikor egy könyvelőnél van a konkurencia.

- Srép eredményeid vannak a munkavállalás területén!

- Igazából büszke vagyok arra, amit ezzel a kis céggel elértem,
rnert nagyon sok munkám van benne.

- Mikor kerültél a távmunkával úgy kapcsolatba, hogy kanferenci-
áikon előadást is tartasz?

- A távmunkával közelebbi kapcsolatba 2005-ben kerültern. akkor
a MINők Egyesületnél dolgoztam távmunkában mint projektasszisz-
tens az e-NIYO orzságos projektben, itt közel 120-130 fő vállalkozó-
nőileendő vállalkozónő vett részt országosan 5 helyszínen, fantaszti-

kus egy év volt. Aztán az ESZA Kht.-nál ellenőriztem a pályázatokat,

döntöttünk a ki fizetések jogosságáról, ez még érdekesebb és persze

felelősségteljesebb rnunka volt. A könyvelés közben annyira felfutott.

hogy az ESZA-nak már nem tudtam tovább dolgozni idő hiányában.
- Jenáben laktok?
- Igen. Itt Jenőben lakunk most is a férjemmel és a fiammal, meg

az anyuval. Apu meghalt és anyu sajnos egyedül nem tudná fenntarta-
ni a házat, ezért rni vele maradtunk. Persze nekem is nagyon kényel-

mes így, mert a gyerekre sokat vigyáz, az pedig megfizethetetlen. Je-

lenleg a ház udvarán van felállítva egy irodakonténer, itt van nekem

berendezve egy kis iroda, így nem a házban dolgozom, hanem mégis
külön munkahelyern van erre, és mégis itthon vagyok. A távmunká-

nak sok előnye van, és sok hátránya is, ahogy most már tapasztalom.

persze az előnye sokkal több, a hátrányokat meg megpróbálom a saját
hasznomra fordítani.

- Még mindig benne vagy a település kozétetében?
- Itt Jenőben létrehoztunk egy egyesületet, azon belül tevékeny-

kedem. Korábban a szülői munkaközösség elnöke is voltam, arníg
a gyerek idejárt suliba. Jelenleg Székesfehérvárra jár be, mert Jenő-
ben nincs felső tagozat. Megszűnt, sajnos. Egyesületünk neve: Jenői
Gyermeklánc Szülők a Gyermekekért Közhasznú Egyesület. Az elnö-

ke vagyok, valamint most alapítottunk egy íjász egyesületet is, mert

az egész család íjászkodik. A fiam jövőre úgy néz ki indulni fog a vi-
lágbajnokságon, ami itt lesz Magyarországon, egyszóval a közösségi
élet az zajlik jelenleg is.

- Pályázatokkal foglalkozol? Vannak távmunka végzésére pályázatok?
- Folyamatosan figyelem a pályázati lehetőségeket, mert én is szeret-

nék ide Jenőbe egy távmunkás csoportot, a helyiséget már megkaptuk
hozzá az önkormányzattóI, számítógépes terem is van, igazából csak

idő és energia kellene, na abból már kevesebb van. Nonprofit formában
lehet pályázati forrást találni esetleg egy csoport létrehozásához. Én is

szembesültem azzal, hogy amikor egyik helyben lakó, régóta nem dol-

gozó anyukának ajánlottam. hogy lenne számára gépelési rnunka, ak-

kor azt mondta, hogy ja, napi hat-nyolc órát gépeljen, az nagyon sok.
Szóval sokan akarnának távmunkában dolgozni, persze, hogy mit, azt

nem tudják, amikor pedig ott a lehetőség, akkor megriadnak attól, hogy
ezzel is kell dolgozni? Egyszóval érdekesek az emberek ...

- A távmunka főleg a nőknek lehetőség? Megvannak a jogi hátte-
rei teremtve? Arra gondolok, hogy nem "fekete" (nincs bejelentve a
munkavállalá) vagy nem "szürke" (PI. négy órára van bejelentve, ti-
zenkettőt dolgozik, a plusz munkát "zsebből" fizetik) munka, hanem
.ununkaviseonyos" (jogilag rendezett).

- Én a nőket előnyben részesítem. Tartottam és rnost is vannak

olyan előadásaim, hogy otthoni munka jogi háttere, mert sajnos mun-

kaviszonyos távmunkát a legnehezebb találni, viszont a számlaképes-
séghez meg vállalkozói igazolvány kell, vagy társas vállalkozás. A
szakdolgozatom címe is ez volt: Yállalkozzunk MI-Nők' Az ötlettől
az első bevallásig. Éppen rnost készül belőle egy amolyan e-book -
elektronikus könyv -, amit aztán a neten részleteiben kapható lesz.

- Bárki vállalkoihat távmunka csoport létrehozására?
- Lehet egyesületi keretek között is, tíz fővel létrehozni egy csopor-

tot. Előadásokkal. beszélgetésekkel elő lehet készíteni. Például: me-

lyek azok a munkák, amiket bár gyakran hirdetnek, de nem valós táv-

munkák. Női önisrnereti térningeket is lehetne tartani, sajnos a nők

gyakran alulértékelik magukat, nincsenek tisztában az értékeikkel, a

lehetőségeikkel pedig még annyira sem. Persze az évszázados beideg-
ződéseket nehéz megváltoztatni, nők-fakanál-konyha, de azért van rá
esély. Kérdezhetek?

-Igen.
- Létrehozna Ön egy távmunkás egyesületet?
- Nyugdijas vagyok, már nem. viszont, ha itt Pusztaszabolcson va-

laki, akár vállalkozó, akár egyesületi, akár onkormányrati keretek
kö::.öttfelvállalja, neki szIvesen segitenék civil onkéntesként, amig be
nem indul.

- Hozzám is fordulhatnak jogi és szervezési kérdésekben.

Örültem, hogy régi tanitványunkra rátaláltam a neten, annak még
inkább, hogv ilyen példát mutathatok be általa a; olvasáinknak. A
műltkor egy .Jiarmincas" fiatalember azt kérdezte: Tudom-e milyen
kevés fiatal olvassa a Szabolcs Híradót ! Nem tudom. Ezt a cikket,
kérem olvasóinkat, nyomják fiatal családtagjaik. ismerőseik kezébe.
Olyanokéba, akik vállalkoznak és olyanokéba is, akik munkát szeret-
nének végezni otthon, gyerekek mellett!

CzMllé
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Bölcsőde, gyermekelhelyezés
Egyre gyakrabban vetődik fel Pusztasza-

bolcson a bölcsőde hiánya. Két éven belül va-
lamilyen megoldást kell erre találni. Ennek
egyik formája az ún. integrált óvodai megol-
dás. Vezér Ákos jegyző tájékoztatása alapján,
már dolgoznak ezen az elhelyezésen. Ameny-
nyiben van az óvodákban hely, úgy szeptem-
bertől felvehetnek majd két és fél évet betöl-
tött, szobatiszta gyermekeket. Egy-egy cso-
portba négy főt (csoport férőhely esetén). Ez
a nevelési program változását, bizonyos esz-
köz igényét is jelenti, de megoldás azoknak
az anyák nak, akiknek vissza kell menni dol-
gozni és vissza is veszi őket a munkahely.

Az ország több településén a bölcsődei és
a gyermek elhelyezési problémák másik for-
mája az ún. családi napközi (CSANA) mű-
ködtetése. Itt húsz hetestől tizennégy éves
korig láthatnak el gyermekeket. Óvodai kö-
telezettségen belül az iskolai előkészítést
nem láthatják el, de a bölcsőde és az iskolai
napközi kiváltására kiválóan alkalmasak. Ez
nem egy intézmény, hanem egy szolgáltatás,
amely működtethető otthon, családi házban,
saját háztartásban, annak infrastrutúrájával
(SZMM honlapján: CSANA minimum köve-
telményei megismerhetők.). A szernélyi fel-
tételekkel kapcsolatban nincsen képesítési
előírás, bár nyilván a pedagógiai szakértelem
komoly segítséget jelent. Magyarországon a
nagyobb, hét gyermeket ellátó, két gondozós

családi napközi az elterjedtebb. Ez össze-
függ az adózási és egyéb terhekkel, miután
a szolgáltatást fenn kell tartani. Nem olyan
régen indult ez a szolgáltatás. Tulajdonkép-
pen egy új szakma, amelyet meg lehet tanul-
ni. Több szervezet is foglalkozik a gondo-
zók felkészítésével (Családi napközi működ-
tető tanfolyam). Márciusban indul például a
Csodacsalád Egyesületnél vagy a Fehérke-
reszt Gyermekvédő Alapítványnál felkészí-
tés. A képzéseken a kommunikáció mellett,
pedagógiai, gazdasági ismereteket és családi
napközi vezetést tanulnak a jelentkezők. Je-
lenleg a Közép-Magyarországi Régióban tá-
mogatják csak a rnunkanélküliek felkészíté-
sét erre a feladatra. A neten bőséges anyag
áll rendelkezésre, ennek a témának a tanul-
mányozására. Érdemes átgondolni! A gyer-
mekek után itt is állami normatíva jár, ami
kiegészíthető a szülö által fizetett díjjal, illet-
ve, ha partner ebben az önkormányzat, akkor
támogathatja a családi napközit, mivel ön-
kormányzati feladatot végez az, aki ezt meg-
szervezi, különösen akkor, ha nincs bölcsőde
a településen. Ez nagyon kedvező a három év
alatti gyermekeknek, s olyan gyermekeknek
is, akik valamilyen okból a nagyobb közös-
ségben nem, vagy csak nehezen tudnak él-
ni (lisztérzékenység, cukorbetegség, autista,
mozgássérül t. .. ).

CzMné

FELHívÁs!

A József Attila Közös
Igazgatású Általános
Iskola és Óvoda szülői
munkaközössége, az
iskola udvará ról
ellopott József Attila
mellszobor helyére,
új szobor készítését
tűzte ki célul.
Mivel nem rendelke-
zünk elég pénzzel,
gyűjtést szervezünk.
Aki kezdeményezé-
sünket támogatni ki-
vánja, az megteheti
a helyi Takarékszövet-
kezetben a .Józsefes
Gyermekekért" Alapít-
vány számlájára:

Bankszámlaszám:
57700036-
10002814

"SZOBOR" jeligére

Ha ön vállalkozó,
akkor felajánlásukért
adójóváírást biztosí-
tunk! Támogatásukat
köszönjük!

Farsang a Zsiráf Óvodában: Csillag csoport

!p.

------------ ~-------~------- --- -- -
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"... személyválogatás nélkül kell segítenünk ... "
Pusztaszabolcsra, Hajdó Györgyné Olgi nénihez került Srent Erzsébet rózsája

A Székesfehérvári Egyházmegye rendes, évi Karitász találkozóján Spányi Antal me-
gyéspüspök záróbeszédében hangsúlyozta, hogy: "személyválogatás nélkül kell segíte-
nünk ott, ahol ez módunkban áll ... Azt kell nyújtani a másiknak, amire szüksége van:
pénzt talán nem mindig tudunk, de figyelmet, gondoskodást, személyes odafordulást tu-
dunk adni. Nem lehet, hogy környezetünkben olyan emberek legyenek, akiknek "nincs
emberük" Legyünk mi mások embere. Ez hatalmas lelki megterheléssei is jár: szervez-
zük meg az egymásra odafigyelést, beszélgessünk nehézségeinkról, örömeinkról, a mun-
ka során megoldott vagy megoldásra váró problémákról..." A megyés püspök külön kö-
szöntötte a találkozón Hajdó Györgynét, a mi Olgi néninket, akinek Erdő Péter bíboros
átnyújtotta a tizedik alkalommal átadásra kerülő Szent Erzsébet rózsája díjat.

Itt Pusztaszabolcson Olgi nénit sokan is-
rnerjük: halkan, szeretettel szól, derűs, mo-
solyog és segít, nundig ott, ahol szükség van
rá. Segít a sérülteknek. a betegeknek, az idő-
seknek, az egyedülállóknak. a nagy családo-

soknak, a gyerekeknek, mindenkinek, akinek
szüksége van arra. A Szent Erzsébet rózsá-

ja díj országos jelentőségű. Sok-sok cikk je-
lent meg Olgi néniről, a díj átadásáról. Írtak

a Magyar Nemzetben, il Fejér Megyei Hírlap-
ban, a Látószögben. a SZEM-ben, a Látóha-
tárban, a Hitéletben és még lehetne sorolni.
Izgalommal mentem a beszélgetésre, mert a
karitativ, emberbarát tettek mögötti ember,

Olgi néni személye izgatott és az a kérdés,
hogyan vált az emberek legfőbb segítőjévé,

támaszává. Lehet egy beszélgetést ezzel a
kérdéssel indítani?

Leültem a kedves, Erdélyt idéző szobában,

megcsodálva Korond gyönyörűséges kerámi-
áit, előkészüettem a papírt, tollat, kortyoltam

az elém tett teát a hófehér csészéből, ráernel-

tem tekintetem Olgi nénire, aki mosolyogva
megszólalt:

- Hogyan lettem ilyen? - kérdezte. Egy
bólintás és egy rnosoly volt megkönnyebbült

válaszom.
- A szüleirn jók és becsületesek voltak, a

jóra és a tanulásra neveltek bennünket. Öten

voltunk testvérek, a két nagymama is velünk

élt Záhonyban. ló iskolába kerültern. Királyi
Katolikus Gimnázium volt, mielőtt a 7. szá-
mú Nyíregyházi Építőipari Technikum lett.
Az iskola neve és profilja változott, de tanári
kara nem. Minden tanárunk példakép volt. A

szakma elsajátítása mellett törekedtek az álta-
lános műveltség szélesítésére: a zene és kép-

zőművészet is helyet kapott a mi iskolánkban.

Kollégista voltam.
- Barátság az osuálytársakkal milyen volt?
- A mai napig tart. Minden évben néhá-

nyan még ma is összejövünk. fiúk, lányok

vegyesen. Nagy élet volt az iskolában: tanul-
rnányi-, sportversenyek, kulturális rendezvé-

nyek. Többször jártunk Budapesten, nagy do-
log volt ez az ötvenes években. Technikumok
közöui versenyeken vettünk részt, amelyek-

ből többet meg is nyertünk. Sok nagyszerű

ember került ki ebből az iskolából: egyik osz-

tálytársam Torontóban főépítész, vagy egy

másik, aki a gödöllői katolikus iskolában ács-
szerkezetet tanít.

- Fejlődtél a barátok által?
- Felnőttként tudatosan kerestem azokat az

embereket, akiktől tanulni lehetett, tudatosan
továbbvitték az én fejlődésemet: papok, szer-

zetes nővérek, világiak. ló könyvek kerültek

a kezembe, gyakran vettem részt lelkigyakor-
latokon. Kialakult bennem, hogy másokért

kell dolgozni.
- Vannak példaképeid?
- II. János Pál pápa, Teréz anya, Roger

testvér, Jean Vanier, aki a Bárka, valamint a

Hit, és Fény közösségeket hozta létre. Jean
Vanier sok csodálatos lelkigyakorlatán vet-

tem részt. Szerény ember volt, az előadása-

in mindig kockás ingben, barna kord nadrág-

ban, kék dzsekiben volt és nagy tudással, hit-
tel és empátiával vezette a közösséget. Har-

minc éves koráig a torontói egyetemen ta-
nított, majd létrehozta a Bárkát és a Hit és
Fényt. A Bárka olyan közösség, ahol az értel-

mi fogyatékosok kal együtt laknak a segítők.
A Hit és Fény alapját egy lourdes-i találko-
zó adta, ahol húszezer sérült ember jött össze.

Anagyszerűen sikerült találkozó után úgy
gondolták, hogy ezt folytatni kell és a világ-
ban megalakult 1600 közösség, közöttük több

Magyarországon is. A sérült emberek segí-

tése acél. Budapesten kapcsolódtam be eb-

be a mozgalornba. A tordasi társasággal még
ma is havonta egy alkalommal találkozom, az
idei családi napra is meghívtam őket. Fegyel-

mezettek, szófogadóak, a foglalkozások ha-
tására segítőkészek, szeretik egymást. Úgy

gondolom, hogy mindennek célja van, rnin-
den van valamiért. Sajnos vannak, akik nem

ismerik fel, rni az ő feladatuk, vagy nem olya-
nok a körülrnényeik és nem érnek célt. ..

- A családod, az unokáid hogyan vis;o-
nyulnak a világ dolgaihoz?

- Nagyon izgalmas volt a mostani szil-
veszter, rnert egyedül ünnepeltek. A nagyob-
bik unokám egy társasággal a fiamék lakásá-
ban. Izgultam egy kicsit, de jól érezték ma-

gukat, nem ittak, s a lakásban is rendet tettek
maguk után. A másik unokám két barátjával

szilveszterezett, ők beszélgettek szinte egész
éjjel. A szülők figyeljenek arra. kivel barát-

kozzon a gyerek, mert ez nagyon fontos. Le-

gyen önálló véleménye, s azt képes is legyen
vállalni. Azt tapasztaltam. hogy a zene tanu-
lása nagyon jó hatással van rájuk. ló tanárral,
jó közösségbe kerülnek.

- 1992-ben miután nyugdíjba mentél, köl-
töztetek Budapestről Pusctaszabolcsra, fér-
jeddel Gyuri bácsival. Hogyan kezdődöl/ az
il/eni tevékenységed?

- Kezdetben besegítettünk a Máltai Szeretet
Szolgálatnak a karácsonyi csomagok osztása-

ba. Majd biztosítottunk huszonöt gyermeknek
tízórait. Ez annyira jól sikerült. hogy három-

négy pályázatból öt éven keresztlil napközi
térítési díjat is tudtunk biztosítani a rászoru-
lóknak. Jó kapcsolat alakult ki a Családsegí-

tővei és nyaranta húsz gyermek táboroztata-

sát oldottuk meg. Ők biztosították a felügye-
letet, rni pedig Bartók Istvánné Micikével az
ellátást, a főzést, Minden este beszélgettünk

agyerekekkel: elmondták mi volt a legjobb és
mi a legrosszabb azon a napon. Fontosnak ta-
láltuk az egyforma bánásmódot, s amikor a tá-
bor végén kiértékeltlik a gyerekek tevékenysé-
gét, akkor mindenki kapott jutalmat. Figyel-

tük őket: boldogok voltak, mindnyájunknak
csodálatos élmény volt. Később már a Család-

segítő önállóan vitte őket a nyaralásokra. Be-

segítettünk a családi napokba is, anyagilag is.

Nagyon fontos a család a gyermek életében,
ahol ajót megtanulja. Évi két-három alkalom-
mal tudtuk kiosztani a luxemburgi segélyesc-
magokat, ezt Baltási atya segítségének kö-
szönherjük. Talán emlékszel rá, meghirdettük

a Szabolcs Híradóban a fogadóórákat is, ahol
szerettünk volna beszélgetés során segítséget

adni. Senki nem keresett fel bennünket. Az

idén kezdtük el az egyedülállók vendégségét:

tizennyolc beteg embernek kiküldtitk a szere-

tetcsomagot. a járóképes egyedülállóknak pe-
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SZENT ERZSÉBET
RÓZSÁJÁRÓL

Az Árpádházi Szent
Erzsébet legendájából
eredeztetett díj az
irgalmasság és a
szolgáló szeretet
erényeinek és a díjazottak
személyes példájának
elismerésére szolgál,
hogy az együttérzés,
a felebarátokért érzett
felelősség és a tevékeny
szeretet keresztény
eszméjét az egyesekben
és a közösségekben
felébressze, és ébren
tartsa ...

A díj Pálfi Katalin munkája.

dig egy kis rnüsorral, ünnepi ebéddel és aján-
dékcsomaggal kedveskedtunk. Az elkövetke-
ző években szeretnénk ezt rendszeressé tenni.
Advent harmadik vasárnapján az idén első al-
kalommal szerveztük meg a krumpli ebédet:
főtt krumplit ebédeltünk, s azt a pénzt, amit
ebédre költöttünk volna, összegyűjtöttünk és
karitatív célokra használjuk fel.

- Hány tagja van a helyi Karitásznak?
- Vannak pártoló és aktív tagok. Aktív tag-

jaink: Bartók Istvánné Mici, Bökényi Margó,
Anikó, Kovácsné Ica és Kovács Évi, Lencsés
Nusi, Liberné Anci, Hajnali Gyöngyi és Bí-
ró Kató.

- A településen kívül is dolgozol, Te veze-
ted a Karitász nyugdíjas klubját Székesfehér-
váron. Tervezei még más feladatot is?

- Székesfehérváron most épült meg a Kris-
tóf ház, amely a fogyatékosok nappali fog-
lalkoztatását biztosítja. Szeretnék ott hetente
egy napot vállalni, amikor énekelünk együtt,
hittanra tanítom őket és játszunk.

- A beszélgetés során a betegségre, a ha-
lálra terelődölI a szá. Beszélgettünk az em-
berhez méltó távozásról eföldi létből.

- Több emberben megfogalmazódott már
és én is nagyon támogatnám egy Hospice ház
kialakítását. Nagy dolog lenne Pusztaszabol-
cson egy ilyen ház kialakítása. Segíteni a be-
tegeknek, az emberi méltóságukat megadni,
hogy a szeretet légkörében halnának meg. A
hozzátartozóiknak is megnyugvás lenne, ha
a betegeik nem a kórházban töltenék utolsó
óráikat. Példa lenne ez mindenkinek, a szol-
gáló szeretet példája.

Beszélgettűnk szeretteinkről, akik már nin-
csenek velünk. Megemlékeztünk Polct.Alaine-
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ről, aki megtanitotta sokaknak a méltásággal
viselt búcsúrast az élettől. Olgi néni elmesél-
te a Budai Szent Ferenc Kárház torténetét,

ahol a kertészek. betegszállítók olyan jezsu-
ita atyák voltak, akik nem teljesíthettek papi
szolgálatot. Az egész kárhátban eluralkodott
a jó szellem, amit ők sugároztak. 1994-ben
visszakerül! a kárház eredeti tulajdonosáho:

és ma is nagyon stép eredményeket érnek el
a gyógyításban.

- A beszélgetésünk során kihoztad a Bib-
liát, idéz tél belőle. Elmondtad, hogy Te min-
dennap olvasol a Bibliából, imádkozol, be-
széltél a lelki gyakorlatokról, az 1987-es za-
rándokutadrál. Mindig olt vagy, ahol segítség
kell. A te számodra nem rohanó a mai világ?

- Az imádságra mindig kell időt szakítani.
Az idő, amit a ló Istenre fordítottam, rnegté-
rült. Ugyanígy voltam, amit adtam, nemcsak

a feleslegből, hanem szükségből is, vissza-
jött. Voltak tanulságos élményeim. Amikor
még dolgoztam, akkor egy vak fiatalember-
nek minden délben az ebédjét odavittem. Egy
alkalommalolvastam, amikor telefoná\t, hogy
ebédel ne. Nehezen hagytam abba az olvasást,
elmentem az ebédjéért, közben az ebédjegyet
is elveszítettem, a saját pénzemből kifizettem
az ebédet, de csak elérkezett az ebéd a fiatal-
emberhez. Végre visszaültem, hogy folytas-
sam az olvasást. Kinyitottam a könyvet és a
szemem az alábbi mondatra tévedt: "Nem ér
a jócselekedet semmit, amit az ember rnorog-
va csinál!" Elszégyelltem magam és ezt azóta
sem felejtettem el. Így nevelt a ló lsten. Min-
dennap jobb legyek, egy lépéssei előbbre le-
gyek, mint ahol álltam.

- Milyen volt a díj átadása?
- Nagyon szép volt. Erdő Péter bíboros ad-

ta át. Sokan gratuláltak: a Számvevőszék el-
nöke, Lominczi Zoltán, a kalocsai és az eg-
ri érsek, a Ferences rend főnöke, Levente Pé-
ter és a felesége, Éles Ilona és Hoffmann Ró-
zsa országgyCílési képviselők. Üdvözlő lapot
kaptam a 2003-as, egri díjazottóI. Köszöntöt-
tek itt Pusztaszabo\cson is, a Polgári Egyesü-
let tagjai, Kádár Ilonkától szép levelet kap-
tam ...

Olgi néni arcán mosoly, lelkében békesség
és szeretet, ahogyan mondja: "Nagyon szép
életem volt. Az lsten a tenyerén hordott, Úgy
irányította az életem, hogy mindig jó volt ne-
kem. Ráhagyatkanam a ló Istenre, ezért tu-
dom elviselni aférjem halálát is .

Istennek terve van még velem .

CzMné
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"Az első esküvőnk semmilyen sem volt. Most, hatvan év után,
volt egy szép, nagyesküvőnk!"

Rársika néni és Bandi bácsi hatvan éve együtt

A Szabolcs Híradó kedves meghívót
kapott Papacsek Árpádné, KatitóI: "A
mamáék hatvanéves házassági évfordulóját
ünnepeljük. Szeretnénk, ha eljönnél!"

Hát, mit mondjak: gyönyörű ünnepély
volt a polgármesteri hivatalban. A teljes csa-
lád: a három gyermek, feleségeik, hét uno-
kájuk a párjaikkal, tíz dédunoka köszön-
tötték a kedves, ünneplő párt. Szotyoriné
Marika nagy szeretettel és tisztelettel vezet-
te le az esküvőt: volt mennyasszonyi csokor,
gyűrűváltás. puszi, úgy, ahogyan egy eskü-
vőn dukál. Az ünneplő pár tanúi a legfia-
talabb unoka, Edit és a legidősebb, Csaba
voltak. Szem nem maradt szárazon. Az ün-
nepi ebéd után, amit a Kiriben fogyasztot-
tak el, még sokáig együtt volt a család.

Az interjút későbbre halasztottuk, ami-
korra már a fáradalmakat kipihente a
"hatvanéves" ifjú pár. Takaros otthonuk-
ban kerestem fel Rózsika nénit és Bandi
bácsit. Úgy egyeztünk meg, hogy minden-
ről beszélgetünk, ami történt, ami változott,
ami az eszünkbe jut.

- Édesapám megjárta az I. világháborút.
fogságban maradt hét évig és elég későn nő-
sült meg. Sáregresen volt fodrászüzlete. ott
dolgozott, ott laktunk. Nagyapáméknak itt
volt háza Pusztaszabolcson. ide költöztünk.
A barakban laktunk. Édesanyám 1935-ben
vészes vérszegénységben meghalt. Nehéz
sorsom volt, még visszaemlékezni is nehéz rá
- idézi fel a múltat Rózsika néni.

- Mi 1934-ben vettük meg a telket Liber
Józsiéktól. Idejártam a MÁV iskolába. A
Babarczy tanított: kedves, jó tanár volt. A ha-
todik után Ercsibe rnentern polgári ba. Majd a
pusztában cséplésen, napszámosként dolgoz-
tam. Katonának mentern, együtt a nagyba-
tyáddal. Amikor leszereltern, Válóczy Gyu-
szi bácsihoz inasnak álltam, hogya kovács-
mesterséget megtanuljarn. Patkolókovács és
kocsikovács lettem. Gyuszi bácsi az arany-
órától a gőzgép ig mindenhez értett. Sokat Ie-
hetett tőle tanulni. Három évet lehúztam ná-
la, majd felszabadultarn. Több helyen dol-
geztam. Egy alkalommal, amikor a pusztá-
ban végeztem rnunkát, elkésrern. Gujdóval,
a tiszttartóval összeszólalkoztunk emiatt, s a
könyvemet azonnal kiadta. Pásztor Gergővel
és a nagybátyáddal. Joó Pistaval elmentünk
gépkocsivezetői tanfolyamra és sikeresen le-
vizsgáztunk. Jérn Ádámnál Székesfehérvá-
ron dolgoztam, amikor 1943-ban megjött a
behívó parancs. Engem beosztottak patkoló-
kovácsnak a szakmám alapján Székesfehér-
várra. Pista bátyád is ekkor vonult be Pest-
re, a Mária Terézia laktanyába, páncélosnak.

Sárkeszin volt az osztályunk: Rózsika néni
ekkor lett a mennyasszonyom. Itt látogatott
meg - emlékezik vissza Bandi bácsi.

- Ismertük egymást gyerekkorunk óta - ve-
szi át a szót Rózsika néni. A papáéknak földjük
volt, mi meg segítettünk annak megrnüvelésé-
ben. Szép volt az eljegyzésünk. A nővéremmel
meglátogattuk a papát a katonaságnál, és ott
eljegyzett engem, felhúztuk a gyűrűt. Egy kis
vendéglőben volt a vacsora, hajnali két óráig
mulattunk, A bajtársai is ott voltak.

- A katonaságnál a lovakat rendeztern. Sü-
töttük be a bélyeget, szárnoztuk őket, mert be-
sorozták a lovakat is. Vinni kellett ki Orosz-
országba, a frontra, viszont én közlegény vol-
tam, ezért, hogy én vigyem őket őrvezetői be-
osztást kaptam. Szobráncon hat lovat lőttek
ki, Jeszenyőnél, majdnem tönkrementünk a
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lövésektől. Itt két gyönyörű lovat lőttek ki.
A szerenesén múlott az ember élete. Éjfélkor
még szóltak az orgonák, reggelre utolértek
bennünket az oroszok. Összeterelték a lova-
kat, a kocsikat egy helyre vontatták. Fogság-
ba kerültem 1945. május 3-án. Naponta har-
minc-negyven kilornétert gyalogoltunk. Ősz
volt rnire Kijevbe értünk. Ott kovácsműhelyt
építettünk, abban dolgoztunk. Írhattunk, de a
levelünk sohase jött el - meséli Bandi bácsi.

- Frontra ment, azután fogságba került.
Nem láttam, sokáig nem jött levél a papától.
Az első levelet, hogy él, 1946-ban kaptuk.
Így szólt: "Kedves Szüleim! Élek,jól vagyok.
Rózsikám megvan-e számomra? Bandi." Per-
sze, hogy vártam!

- 1948. május 28-án jöttem haza a fogság-
ból. Amikor kiderült, hogy jöhetünk, akkor a
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propagandisták a sorszámokat megcsinálták
számunkra. Marhavagonokban jöttünk haza.
Lefürdettek bennünket, kaptunk egy rnun-
kásruhát. Debrecenbe vittek. Ott még vizs-
gálódtak, kérdezték: "Miért ment el?" em
önként, azt gondolharrák. Göncz Árpáddal
együtt jöttünk meg, felismertem amikor köz-
társasági elnök lett, és láttam a tévében. Le-
fogytam, lerobbantam. Itthon próbáltam el-
helyezkedni, de nem sikerült. A barátok eltá-
volodtak tőlem. A Szulimánék (Szunemanék)
sokat segítettek. Nekik hentesüzletük volt, s
ha vágtak, mindig küldtek egy-egy jó falatot.
A Válóczy Gyuszi bácsi fia is segített, be-
mentem hozzá dolgozni a műhelybe.

- Amikor a fogságból megjött, együtt
jártunk. 1949 tavaszán eljöttem hazuról és
hozzájuk költöztern. Scheffer Juliska néni
varrta azt a kis pepita ruhámat, amiben es-
küdtem. Decemberben összeházasodtunk,
Kislány koromban segítettem a plébánián.
A Paróczay plébános ismert bennünket és ő
esketett. "Tudod Rózsikám, megáldoztok és
a mise után rögtön összeadlak benneteket!"
- mondta. "Ne szóljatok senkinek, nehogy
belekössenek!" Reggel félnyolckor össze-
adott bennünket. Bandi tanúja a Papacsek
Anti volt, az enyém a Farkas Ádám bácsi.
Tizenegy órakor a községházán a Lakiné
adott össze bennünket. Örültünk, hogy öt év
után együtt lehetünk. Szerény esküvő volt,
az üzletben terítettünk. Az első esküvőnk

semmilyen sem volt, most hatvan év után
volt egy szép, nagy esküvönk! Harmincan
a szűk, de teljes család.

- Nem volt az könnyű időszak. Bizony
nem. Voltam kubikos is. Papacsek Anti, a
bátyám szertárfőnők volt a vasúrnál. a sza-
bolcsi járműjavítóba vitt. 1955-ben rnoz-
donyvezető tanonc lettem. Három évig "tü-
zeltem" a mozdonyt, majd fűtő lettem. El-
küldtek Szombathelyre tanfolyarnra. 1958-
tói gőzrnozdonyvezető voltam, majd Ferenc-
városban letettem a motorvezetőit is. 1977-
től leszázalékoltak, nyugdíjas lettem.

- Sok mindent csináltam én is: mezögaz-
dasági munkát. A Hűvösvölgyben egy orvos
lányára vigyázram. Kitanultam a férfi-női
fodrász szakmákat. Nem bírtam a vegysze-
reket, ezért abba kellet hagyni. Dolgoztam a
téeszben, a vasútnál is. Három gyermekünk
született: Péter, Árpi és Karcsi. Megvívtuk
a harcunkat az életben, de nagyon jó gyere-
keink, menyei nk, családunk van. Segítenek,
ha kell, de én is besegítettem, amíg tudtam.
Furcsa érzés volt ez a lakodalom. Örültem
és féltem is: furcsa volt, hogy ezt megértük.
Katival, a menyemmel beszélgettünk ho-
gyan ünnepeljünk és ő el rendezett mindent.

- Mi a nagy titok, hogy a család együtt
maradjon? - kérdezem Rózsika nénit.

- Szeretni kell: egyformán szeretünk és
becsülünk mindenkit a családban. S ha ad-
hatunk, nekünk az a legnagyobb öröm.

CzMné

"Legyen a zene mindenkié"
\

2010. január 26-án ismét élő zene hangja
töltötte be óvodánk falait, Szekula Istvánné
óvónő szervezésében, A Manóvár Alapít-
vány támogatásával a KÓTA-díjas székes-
fehérvári Szedtevette-népzenekar. valamint
Takács Ildikó néptáncos hívta táncba ovo-
dánk apraját és nagyját. Juhász Zsófia a ze-
nekar vezetője játékosan, valamint a rnuzsi-
kus fiúk vidám hangulatban, a gyerekek szá-
mára érthető nyelven mutatták be hangszere-
iket. Megismertették az apróságokkal a ma-
gyar népzene ősi hangszereit, külön-külön
meg is szólaltatták azokat. Ezzel is jelezték,
hogy megérdemelten kapták a magyar ze-
ne kultúrájáért alapított KÓTA-díjat. A mai
modern, elgépiesedett világunkban a gyere-
kek ritkán találkoznak ezzel a zenei stílussal,
őseink zenéjével. Ezért is érezzük kiemelt
feladatunknak, hogy gyermekeink is megis-
merhessék ezeket. Formáljuk zenei ízlés vi-
lágukat az óvodai életben. Nagyon örülünk,
hogy immáron óvodánk hagyományai közé
sorolhatjuk e jeles napot. A gyerekek aktivi-
tása és lelkesedése maximális volt, akárcsak
a zenészeké, akik igazán értenek a gyerekek

nyelvén; közvetlenségükkel, jó humorukkal
vidám hangulatot teremtettek.

A nagy létszám és a balesetmentes, önfe-
ledt szórakozás miatt két csoportban tartottuk
a táncházat, a zenészek ugyanolyan aktivirá-
sával. Pergőn és szünet nélkül váltották egy-
mást a gyermekek által ismert dalosjátékok.
Különböző mozgásformák váltakozása szin-
te lélegzetvételhez sem juttatta agyerekeket
és felnőtteket. Sajnos azonban, mint minden
jónak ennek a délelőttnek is eljött a vége. A
gyermekek tetszésüket hatalmas tapssal fe-
jezték ki.

Ez a mai nap felejthetetlen élmény volt a
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Úgy
érezzük, hogy sikerült megvalósítanunk azt,
hogy az élő zene milyen varázslatos hatással
van a gyermekek lelkére, nevelő hatása pe-
dig felbecsülhetetlen értékű.

Reménykedünk, hogy olyan élményt és
mély nyomot hagyott gyermekeink érzésvi-
lágára, melyet majd óvodánkból kikerülve
sem felejtenek el, és meghatározó lesz to-
vábbi életük során is.

Hegediis Éva

Macikiállítás
Hagyományainkhoz híven a Zsiráf Óvoda 2010. február 2-tói ismét megrendezte a Maciki-

állítást. Az egész óvoda minden gyermeke részt vett a gyűjtésben, így közel 240 db maci ér-
kezett be. Az európai hagyomány szerint ha a barnamedve gyertyaszentelő napján, február 2-
án kijön az odvából és meglátja az árnyékát, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú
lesz a tél. Ha viszont borús idő van, akkor kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Ennek a
hiedelemnek a tiszteletére rendeztük a kiállítást. A meteorológusok nem igazolják hitelessé-
gét és mi sem vagyunk biztosak ebben, de fontos feladatunk ápolni a hagyományokat, és - ki
tudja? - talán igaz lehet. A résztvevők között jelen volt barna medve, jegesmedve és tarka is.
Méretüket tekintve kicsik és nagyok, óriás medve is volt és egészen pici. Természetesen nem
maradhatott el Micimackó sem.

Szerencsére változó világunkban van valami, ami örök a gyerekek számára: a mackó.
Szeretettel várjuk őket 2011-ben is.

Csiki Andrea
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Farsang a Zsiráf Oviban
Idén február IO-én tartottuk a farsangi ün-

nepséget a Zsiráf Óvodában. Hagyományaink-
hoz híven a gyermekek is és az óvónők is vi-
seltek jelmezt, amit a csoportokban bemutat-
hattak, elmondhatta, miért arra esett a válasz-
tása. Ügyeltünk arra, hogy aki idegenkedett et-

től, vagy bátortalan volt, ő is jól érezze magát.
Törekedtünk, hogy nagyon vidám hangulatban
teljen ez a nap, mintha tényleg vége lenne a tél-
nek. Az óvónők olyan játékokat állítottak ösz-
sze, amely minden korcsoportnak megfelelt és
örömét lelte benne. Arra is sor került, amikor

az óvoda összes gyermeke egyszerre táncolt,
.rnutatozott'' az aulában. Sajnos egy járványos
időszakra esett ez a farsang és nagyon sokan
hiányoztak a csoportokból. Jövőre - reméljük
- teljes létszámmal búcsúztat juk a telet.

Csiki Andrea

Farsang a Zsiráf Óvodában: Szivárvány csoport

~
Rendőr bácsik látogattak el a Manóvár Ovodába

Krasznai Sándort én szülöként ismertem meg, nagyfia, Bence járt
akkor a csoporromba. Pusztaszabolcson körzeti megbízott rendőrként
dolgozik, s mivel kisebb gyermekei még óvodába járnak - gondol-
tuk meghívjuk őt és társát, Vészi Zsoltot, szintén körzeti megbízot-
tat, hogy meséljenek a rendőrök munkájáról. Teljes felszerelésben ér-

keztek, el mondták, hogy milyen eszközeik vannak, hogy mire valók,
meg is mutatták azokat. Mindezt a gyerekek nyelvén, még humorral is
megfűszerezték. Többen mondták a beszélgetés végén, hogy ők rend-
őrök lesznek, ha nagyok lesznek.

Gulyás Judit
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A választ megtaláljuk: barátságos meleg
szobában. Ezt most naponta megtapasztalhat-
juk, hiszen majd minden nap esik a hó, hideg
van, s a kemény lapátolás után nagyon jó ér-
zés, ha a meleg szobában pihenhetünk.

Ilyen egyszerűert lehet válaszolni a máso-
dik kérdésre is? Mit jelent a belső boldogság?
A Lelked boldogságát, a belső öröm érzését,
- amit igazán szavakkal nem is lehet kifejez-
ni. De ez az érzés, nagyon sok lelki erőt ad,
amivel az illető oly sok mindent el tud visel-
ni, amit sokan nem értenek meg. Hiszem, hogy
minden embernek szüksége van legalábbis mi-
nimális módon naponta átélnie a belső boldog-
ságot, rnert ezáltal tudja elkerülni messziről a
depressziónak még az árnyékát is. Mert ha va-
lakinek - ebben a hosszú téli estékben is - van
egy kicsi igazi öröme is, már azzal le tudja fog-
lalni "gondolatait", tud változatos célokat le-
fektetni, sannak eléréséért való küzdelmében
nem lesz ideje búskomoran összeomlani. oha:
Ne féljünk a próbáktói, a küzdelmektől, mert
ha ezek nincsenek, nem lehet igazi tapaszta-
latod, igazi boldogságod. A saját - átélt - ta-
pasztalatod által lesz igazi boldogságod.

Úgy érzem legnagyobb próbám mégis az
elmúlt év november 9-én ért - bár nem várat-
lanul. Mi volt ez? Féljem délután rosszul lett,
szíve nagyon gyorsan vert, sehogy sem akar-
ta, hogy orvost hívjak, de később beleegye-
zésével telefonon kerestem Kovácsai dok-
tor urat. Ő rögtön mondta, hívjak mentőt, ne
hogy későn legyen, mint a reggel egy fiata-
labb embernél. Elvitték Dunaújvárosba, egy
kedves barátnőm vitt el utána, de az orvosnő
mondta nekem, Pestre kell küldje, hogy egy
hálót tegyenek be azonnal a koszorúérbe, s
nemsokára másik mentő vitte is a kardiológi-
ára. Az éjszaka nagy részét imában töltöttem,
kértem a drága Jézusomat, legyen állandóan
mellette, hogy rninden jó legyen. 10-én reg-
gel a korai vonattal mentem hozzá, s mondja,
nem tették be a hálót, mert komolyabb mű-
tétre van szüksége, ércserére, amit ma meg is
fognak csinálni, s már kezdődtek az előkészü-
letek. Majd folytatta: Pestig egyszer megállt a
szivműködése, s újraélesztést végeztek rajta.
Az éjjel tizenegy óra lett volna öt perc múlva,
mikor adták az első injekciót - folytatta a ked-
ves Párorn, s elkezdték a szívér-katéterezést, s
az orvos csak mondja magában: Nem értem,
nem értem hogy élt ez az ember eddig, s oda-
hívott egy másik orvos társát, s neki is mond-
ta: Nézd milyenek az erei, hogy élt ez az em-
ber ezekkel az erekkel eddig? Este fél hat után
tudtam beszélni a műtétet végző orvossal, s
mondta, hogy három napig élet-halál között
van, mivel a műtétet infarktus alatt végezték, s
ilyet még soha nem csináltak. Igen sok vérhí-
gítót kellett adjanak, s nem tudják, hogy nem
fog-e olyan helyen elvérezni, amit nem vesz-

nek észre. Szemembe szöktek könnyeim, amit
rögtön észrevett, s azt mondta: Ön ne kesered-
jen el, ez egy nagyon régi dolog, csoda, hogy
eddig így élt. Nagyon fájt, hogy egy pillanat-
ra sem engedték, hogy megnézzem. Megen-
gedte, hogy én vigyek neki Vegan táplálékot,
két napig csak turmixoltat, majd ezután dara-
bosat is. Másnap megint mentem, majd meg-
engedték, hogy pár percre bemenjek hozzák.
Miért írtam, hogy nem volt váratlan? Senki
nem tudta, hogy én a hat évet úgy éltem le a
férjem mellett, hogyha egy órát már nem lát-
tam, rnentern és néztem, hol van, hogy van.
Tudtam, hogy kilencvenkilencben két infark-
tusa volt, hogy hasonló szívműtétre volt elője-
gyezve, s megígér ve neki, hogy majd behív-
ják, ami nem tudom miért, de elmaradt. Ter-
mészetgyógyászati előadásokra kezdett járni,
s mielőtt hozzám jött volna, mint beteg - már
elhagyta a hús-étkezést, s igyekezett nagyon
egészségesen élni. Majd az én tanácsom-
ra még jobban odafigyelt a táplálkozására, s
a jó Isten segítségével, - a különböző fürdők
és pakolások által rnegtapasztalhartuk, hogy
tíz - azaz TÍZ év halasztást nyertünk a rnűté-
tig. 12-én este már a Doktor Úr mosolyogva
mondta nekem: "Reményen felül gyógyul a
férje." l3-án már saját lábán ment ki a wc-re,
16-án már az összes .csövektöl'' megszabadí-
tották, s most már a sétálás is sokkal jobban
ment. 20-án még nagyobb örömmel mentem
hozzá, mivel a Doktor úr megengedte, hogy
én is mehetek vele a mentőbe le Balatonfü-
redre, ahol három hetes utókezelést kapott.
Itt először a diétás nővérrel tudtam beszélni,
aki megígérte, hogy meg fogja kapni aVegan
táplálékot. Egy hét múlva tudtam csak beszél-
ni a főorvos úrral, akinek a második mondata
az volt: "Nagyon bölcsen táplálkozik a Fekete
úri" Mielőtt bekerült Pestre a féljem, nem volt
vérszegény, de most - mivel minden szívmü-
tét sok vért veszít, - mondta a főorvos úr, -
vérszegény, de nem kap erre gyógyszert, mert
ezt: "Önök a táplálkozással rendbe hozzák".

------- --

Kérte, hogy mozogj on, dolgozzon, porszívóz-
zon stb. - ha nem akarom, hogy visszaessen
ebbe a betegségbe. Igazán odafigyeltek a táp-
lálkozására, de én is gyakran mentem be hoz-
zá vittem sok gyümölcsöt, zöldséget, saját ké-
szítésű süteményeket, ételt. Öröm volt látni,
mikor már járta a lépcsőket, s a Balaton vízé-
ben úszkáló vadkacsákat, vadlibákat, sirályo-
kat, hattyúkat etette.

December 9-én mentem érte, a doktornő,
aki a zárójelentést átadta, mondta: agy cso-
da, hogy férje ezzel a szívvel eddig bírta, s
hogy átélte ezt a harmadik infarktust. A jó Is-
ten nagyon szeret minket, mondtam a doktor-
nőnek, s Ő meghosszabbította életét. Hogy is
olvassuk E. G. White Nagy Orvos Lábnyomán
c. könyvében: "Az orvos igyekszik az életet
megőrizni, míg Krisztus az életet adja."

Szeretném itt szó szerint idézni a balaton-
füredi zárójelentésben foglalt étkezési taná-
csokat: "Intézeti tartózkodása alatt 2200 kcal
tartalmú, húsmentes, könnyű vegyes étrendet
biztosítottunk számára. A szívbarát táplálko-
zási szokások másodiagos prevencióban be-
töltött szerepéről felvilágosítást kapott. Ott-
honában javasolt napi 4-5-szöri kis étkezé-
sekből álló étkezési ritmus kialakítása. Aján-
lott a magas zsírtartalmú állati eredetű élel-
miszerek (pl. zsíros tej, zsíros sajtok, vaj) ke-
rülése, a zöldségfélék, gyümölcsök naponta
többszöri, lehetőleg nyers formában történő
étrendbe iktatása, ill. a teljes kiőrlésű lisztek-
ből készült pékáruk választása. Az étel készí-
tési technológiák közül részesítse előnyben a
főzést, párolást, teflonban sütést, valamint a
habarást a rántás, illetve a bő zsiradékban sü-
téssel szemben. A szívbarát étrend alapjainak
elsajátítására csoportos tanácsadás keretein
belül lehetősége volt. A "szívbetegek étrend-
je" című alapprogram mellett az emelt szintű
diétás képzésen is részt vett."

Kérem, gondolkozzanak el ezen, még ilyet
én itthon nem láttam.

Hogy értékelni tud a jó lsten - vagy bár-
ki segítségét - alázatra van szükséged.
Hogy megköszönjed megint, csak alázatra
van szükséged. S ha ezt meg tudod tenni, te
vagy a legboldogabb emberek egyike e sok
gonddal-bajjal - szomorúsággal teli világ-
ban. Mindenkinek szívből tudom írni, mert
szívből teszem ezt, hogy naponta gyakorol-
ja magát ebben, s meglátja mennyi örömöt
fog érezni szívében. A belső lelki boldogság,
minden földi - fizikai dolognál többet ér. Fel-
mérhetetlen az értéke.

Köszönet illeti mindazokat, akik velem
éreztek, akik imádkoztak férjem gyógyulásá-
ért, akik segítettek.

Köszönjük jó Istenünknek, hogy mindig
velünk van.

Feketéné Bokor Katalill
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Városunk adott helyet a Duna Fesztivál nyitó rendezvényének
"Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társu-

lás az elmúlt évben a Közkincs Kerekasztal
- Komplex nap pályázaton nyert forrásból
egy, a teljes kistérséget lefedő kulturális
programot valósít meg az idei év első felé-
ben. A Duna Fesztivál néven futó program-
sorozat keretében a kistérség valamennyi
települése házigazdája, szervezője lesz egy
olyan rendezvénynek, melyen - különböző
tematikákban - a kistérség többi települé-
seiről fogadják a közreműködőket."

A programsorozat nyitórendezvénye te-
hát nálunk volt, január 31-én. A helyi és
a kistérség más településeiről érkezett mo-
dern-és verseny táncosok tartottak bemu-
tatót a szépszámú közönség előtt. Kis Kor-
nélia művelődésszervező köszöntő szavai
után Czompó István polgármester nyitotta
meg a rendezvényt.

Természetesen itt volt Peresi Tibor kistér-
ségi közművelődési referens is. Mint a prog-
ram egyik szellemi atyját faggattam:

- Azt olvastam a honlapon, hogy új ala-
pokon kezdte meg működését a Kistérségi
Kerekasztal. Állörést szereinétek a kulturá-
lis együllműködés terén, élettel, tartalommal
feltölteni a közös munkát. Ez a kezdet?

- Van egy szakmai rnűhely, amelyben ott
vannak a települések közrnűvelődési szakem-
berei. Együtt összeállítottunk egy kulturális
leltárt, amit rnielöbb szeretnénk nyomtatott
formában is megjelentetni. Ez a kiadvány tar-
talmazza majd a kistérség kulturális program-
jait, felsorolja a művészeti csoportokat (pl.
kórusokat, zenekarokat, táncegyütteseket) és
egyéni alkotókat, és elérhetőségeiket.

A Duna Fesztivál tulajdonképpen ezt a kí-
nálatot vonultatja fel, lehetőséget kínálva
mindenkinek a bemutatkozásra.

- Hogyan dőlt el, hogy melyik település,
melyik müvészeti ágnak adjon ot/hont? Pusz-

taszabolcs például miért a modern- és ver-
senytáncosokat fogadja?

- Próbáltuk úgy párosítani a helyszínt és
a rendezvényt, hogy az a legoptimálisabb le-
gyen. A helyi szakemberek ismerik lakóhely-
ük erősségeit. Itt például magas színvonalú a
különböző tánccsoportok munkája, és ebben
a nagy tornateremben elég hely van a táncra.

- A tervek szerint április 24-én Adonyban
lesz a zárogála.

- Igazi, komplex kistérségi napot terve-
zünk, ahol reggeltől estig felvonulhatnak a
rendezvénysorozat szereplöi. A művelődé-
si házban kiállítások lesznek, míg a kastély-
parkban amatőr színjátszók, modern- és ver-
senytáncosok szórakoztatják a közönséget,
népzene és néptánc látható és hallható.

Időközben a köztársasági elnök 2010. áp-
rilis II. és 25. napjára tűzte ki az országgyű-
lési választásokat. Ezért elképzelhető, hogy
programsorozatunkban néhány dátum meg-
változik.

Térjünk vissza a rnodern- és versenytan-
cosokhoz, akik a kisiskolásoktói a felnőtte-
kig olyan színes és színvonalas műsort adtak,
ami bámulatos volt. A pusztaszabolcsiak már
jó ismerőseink, hiszen ők állandó szereplői a
helyi kulturális rendezvényeknek. Azért kö-
zöttük is akadtak újoncok: a Táncoló Pocik.
Igazi színfolt volt a produkciójuk. Örömmel
láttam új arcokat a Moonlight Latin Tánccso-
portban is. A Crystal Noir megint lehengerlö-
en lendületes volt, a férfinézők nagy örömé-
re. A kecses kulcsi verseny táncosok bernuta-

Mindig jobbra gondolunk?
Olyan hangulatba kerülhetünk, hogy 2010 az ú] világot jelentheti szá-

munkra. Igen, 2010 most indult, és az új év kezdete mindig afohászok, a
jogadkozások ideje. Megfogadhatjuk. többet foglalkozunk az otthonunk-
kal, többet olvasunk, időt stánunk arra is, amit tavaly lebecsűltünk ...

Van, akinek természetes, hogy minden jól alakul, minden úgy megy,
mint a karikacsapás. Burokban szuletett, jókor van jó helyen.

A legtöbb embernek azonban meg kell kürdenie azért, hogy 2010.
éva korábbi évekhez képest jobb legyen. Milyen célokat tűrünk ki ma-
gunk elé? Akinek, aminek eleget lehet tenni, az jót tesz a léleknek, az
embernek. Nem többet, mint amennyit képesek vagyunk nap mint nap
megoldani, hogya következő év előtt számba vehessük, megtettünk-e
mindent, amit betervezjűnk.

Milyen tulajdonságot erdsitűnk meg magunkban, melyek azok, ame-
lyeken váltonatni kell?

Természetes, hogya kiiréleti ember az önállóságot, az aktivitást,
a hitelességet, az emberkorpontúságot, az eredményességet. a diplo-
matikus magatartást, a szakismeretet. az önnevelést, az iinképrést, a

magánélet sértetlenségét, a magánélet védelmét különösen fontosnak
tartja. A szó és a tett egysége jelentheti a siker alapját.

Vannak megállók év kozben is. Ezek lehetnek jeles napok, évszak-
váltásra hangolódások, ünnepek, gondolatszállok. megpihenünk.
megadjuk magunknak azt az esélyt, hogy úgy lépjünk tovább, ahogy
azt előrevetítjük, megformáljuk. 2010 egy olyan új év, amilyen nem
lesz még egy. Rajtunk is múlik, mire gondolunk, mit teszünk, ember-
társaink milyen véleménnyel vannak rólunk.

Véleménye mindenkinek van, de komolyan venni csak olyan embert
lehet, aki hiteles, aki akkor beszél, ha meg kell védeni elveket, ki kell
állni a hivatás mellett, a korügyért. Igen, a gyerekek közöll is akadnak
olyanok, akik apa és anya nyomdokain járva, (de lehet más ember is,
aki hat rájuk) újraélesztik korábbi jó elhatárorásaikat, céljaikat, per-
sze újabbakkal növelve vagy felülbírálva. Készen állunk arra, hogya
kihívásoknak eleget tegyünk. Kicsi ésnagy megnöveli magát gondolat-
ban: jobb leszek, mint tavaly voltam. Fogadjunk!

Balogh Márla
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tója és akistérségi Örökmozgók fellépése új-
donság volt számomra.

Az adonyi székhelyű Kistérségi Örökmoz-
gók két számmal kezdtek, vezetőjük Huszár
Katalin. Táncoló Pocik Pusztaszabolcsról has-
tánccai léptek fel, vezetőjük Róka Mónika.
Mindössze négy hónapja kezdték a táncot, ön-
képzőköri formában működnek. Ismét két szá-
mot aKistérségi Örökmozgók mutattak be.

A Kulcsi Latin Tánccsoport következett.
Négy-négy számot táncolt Elhart Dániel és
Fábián Tímea Dal ma, valamint Elhart Csa-
ba és Wirth Cintia. Az Elhart fiúk és Cintia
a Bodajki Művészeti Iskolába járnak, Fábi-
án Tímea Dalma pedig Budapestre, a Studió
2000 Művészeti Iskolába. Ezután felváltva
táncoltak a pusztaszabolcsi Crystal Noir hip-

Sok szeretettel köszöntjük a Manó-
vár ovisokat és a munkatársakat a "Ke-
rékpáros munkaheiy" kitűn tető cím el-
nyerése alkalmából.

Gulyás Juditnak kívánjuk, hogy sok
ilyen sikeres pályázatot készítsen az el-
következendő időszakban.

- Szerkesztőség -

hop csoport lányai, őket Agg Ramóna irányít-
ja, valamint a Moonlight Latin Tánccsoport
tagjai: László Bence-Schrick Boglárka cha-
cha-cha; Jenei Martin-Révai Vanessza quick
step; Szabó László-László Vivien és Fekete
Zsolt - Feketéné emes árcisz angol keringő;
Papp Alexandra - Lisztmajer Kitti - Lisztmajer
Anett- Tóth Orsolya-Sitárszki Pál szarnba;
Jenei Martin - Révai Vanessza cha-cha-cha;
Tóth Balázs-Gölöncsérné Gáspár Judit rum-
ba; Jenei Martin-Révai Vanessza jive; Tóth
Balázs-Gölöncsérné Gáspár Judit paso doble.
Ez utóbbi páros az együttes vezetői.

Találkozzunk minél többen a Duna Feszti-
vál következő állomásain!

Dudásné Mester Judit

A DUNA FESZTIVÁL
TELJES PROGRAMJA

Január 31.15 óra
Pusztaszabolcs, József Attila
Általános Iskola tornacsarnoka
Modern- és verseny tánc

Február 20. 15 óra
Besnyő, Faluház
Pávakörök, kórusok, szólóénekesek

Február 27. 16 óra
Perkáta, Faluház
Amatőr színjátszók

Március 6. 16 órától
Beloiannisz, Művelődési Ház
Néptánc

Március 13. 16 óra
Szabadegyháza, Művelődési Ház
Népzene

Március 20. 9 órától
Kulcs, Fekete János Általános Iskola
zene és tornaterme
Népi mesterségek bemutatója

Április 11. 15 óra
Adony, Közösségi Kulturális Központ
és Könyvtár
József Attila kistérségi sza való verseny

Április 17. 15 óra
Iváncsa, Faluház
Képzőművészet

Április 24. reggeltől estig
Adony, Közösségi Kulturális Központ
és Könyvtár, Kastélypark
Zárógála

Brüsszelben
2009. november közepén Belgiumban járt a Csipesz Ifjúsági Egyesület néhány tagja. A ki-

rándulást tavasszal nyertük egy Európai Uniós versenyen.
Nagyon izgultunk az indulás előtt. Az út nagyon hosszú volt, már nagyon vártuk, hogy

odaérjünk. Mikor odaértünk lepakoltunk a szobákba és vacsoráztunk. Mivel fáradt volt a csa-
pat, vacsora után mindenki ment lefeküdni.

Első nap megnéztük Antwerpent, ahol a szállásunk is volt, utána Gentbe és Brugge-be bu-
szoztunk városnézésre. Este Brugge egyik éttermében vacsoráztunk Őry Csaba képviselő úr-
ral, majd visszatértünk aszállásunkra.

Második nap az Európai Parlamentbe mentünk, ahol három magyar képviselőtől kérdez-
hettünk és délután Brüsszel utcáit járhattuk be. Este vacsoráztunk és visszamentünk a szál-
lásunkra.

Utolsó nap az indulás napja volt. Mindenki nagyon fáradt volt, de örültünk, hogy végre
hazarnegyünk. Hazafelé megálltunk Kölnbe, megnéztük a híres dómot, ebédeltünk és utána
tovább indultunk hazafelé.

Sok élménnyel tértünk haza, sok csokoládét és egyéb dolgokkal vittünk haza családtagja-
inknak.

Uszkay Réka
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Szeretetfürdő: barátok, emberek ebben a cudar világban
Beszélgetés Monspart Saroltával, a Négy Évszak Maraton vendégével

Csípős hidegben, fagyos, szeles délelőt-
tön gyülekeztek a környék futói, hogy a
20JO-es Négy Évszak Maraton téli távját
lefussák. A szokáshoz hűen regisztráltak,
bemelegítettek és várták astartpisztoly el-
dördülését. Mielőtt azonban elindultak vol-
na, a biztatást Monspart SaroItátói, a fu-
tás nagyasszonyától kapták meg. Az ő lel-
kesítő szavai kísértek a mai napon minden
futót. Védnökségével zajlott ma minden
esemény. A start után kértem, beszélges-
sünk egy kicsit. Amíg az öltöző felé vettük
utunkat, arról beszélgettünk, hogy harma-
dik alkalommal van itt Pusztaszabolcson.
Először évekkel ezelőtt egy Életmód Na-
pon volt itt, erről újságunkban fénykép is
jelent meg. Két éve a Kiri Panzióban idő-
sek napján vett részt, a mai napon pedig itt
van a Négy Évszak Maratonon.

- Hogy van? - tettem fel az első kérdést mi-
után elhelyetkedtünk.

- Járok, kelek a világban. Testem, lelkem
jól van. Hívnak ismerősök, futók. Én megyek.
Számomra ez szeretetfürdö: barátok, emberek
között vagyok, ebben a cudar világban.

- Tizennégyszeres magyar bajnok. 1972-
ben a világ legjobb tájfutó nője volt. Sifu-
tásban hatszoros magyar bajnok. Az első nő
Európában, aki három órán belül lefutotta a
maratoni távot.

- Élsportoló voltam. Első harmincnégy éve
az életemnek, a szükségszerü volt. Nem jutott
eszembe sem betegség, sem nátha, sem sport-
sérülés. Genetikailag szerenesés adottság. Az-
tán jött a betegség egy kullancscsípéstől. Az
eleje horror volt. A doki elmondta, hogya ge-
rincvelőben lévő probléma a lábamra hat. Iga-
zán jó futó már nem leszek. Pécsról jöttem ha-
za, végig sírtam a vonaton, a lelkemnek nem
tetszett. De jött egy másik élet.

- Mi volt a fordulápont?
- Dolgoztam a tájfutásban. 1990-ben dr.

Valsa Péter a Nemzeti Egészségvédelmi In-
tézethez hívott. Több mint húsz éve itt dolgo-
zorn az egészségért, az életmód osztályt ve-
zetem.

- Hogyan Ítéli meg, mi a probléma életmó-
dunkkal?

MEGHívó!

Monspart Sarolta gratulál az elsőként beérkező Kőkuti Lászlónak

- Az életmód egyik pillére az energia-
egyensúly. Táplálkozásunkra jellemző, hogy
sokat eszünk, de nem használjuk fel. Sem az
iskolában, sem a médiában, sem a gyakorlat-
ban nem kapunk felvilágosítást arra vonat-
kozóan hogyan használjuk fel az energiát. A
szappanoperákban nemcsak a szexet és a bru-
talitást kellene bemutatni, hanem több lehet-
ne benne a sportolás. A magyar általános is-
kola kis beteg lexikonokat képez heti két tor-
naórával. Tizennégy éves korban már nehéz
megváltoztatni a fiatalokat, hogy sportol-
janak. Naponta egy óra rnozgas, jó levegőn
elegendő lenne. Azt szoktarn mondani, hogy
Mercedes motort teszünk egy Trabant karosz-
szériába. Van egy jó szívünk és van egy va-
cak vázrendszerünk, izomrendszerünk. Fon-
tos az energiaegyensúly: a táplálkozással be-
vitt energiát mozgással használjuk fel.

- Említene más fontos pilléreket is?
- A lelki egyensúly: a stressz, a probléma-

megoldás. Nem kell dühöngni, irigykedni,
ha a szomszéd tyúkja hárommal több tojást
tojik. Mindenki tudja, hogy mi a fontos: ne-
kem ez a szerétetfürdő. Kicsit jobb kedvűen,
békében éljünk. Lehet, hogy igazságtalanok
a dolgok a világban. Sok a stressz. Gondol-
junk bele, hogya munkahelyen mit tud árta-

ni, vagy esetleg használni egy főnök. Ha rosz-
szul kezelem a dolgokat, akkor jön a mérték-
telen evés, az alkohol problémák, a drogozás,
egy kibírhatatlan ember, akit az utca utál ... A
rák egyik rákfenéje is a stressz. Fontos, nem
fontos dolgok kezelését jó, ha ismerjük és al-
kalmazzuk.

- Sokat foglalkozik a nyugdíjasokkal is.
- Alig van szabad hétvégém. Jövök, ha

hívnak. Hatvanhat éves vagyok, sokat járok
nyugdíjas klubokba. A nyugdíjast minden
társadalom lesajnálja. Ez pártfiiggetlen. Har-
minc-negyven évet dolgozunk, felvesszük, ha
kicsi is a nyugdíj, és élvezzük még legalább
harminc évig. Hogyan? Hatvan év felett ott-
honunkban csak kistányér legyen, hetven év
felett pedig mokkás tányér, vagy is együnk ke-
vesebbet és mozogjunk, sétáljunk sokat.

- A jövő hónapban ismét találkozunk Ön-
ne! ill Pusnaszabolcson.

- Március 20-ra kaptam meghívást: egy elő-
adásra és egy sétára, közösen az itt élőkkel.

A mai napon mi is szeretetfiirdőben része-
sültünk Monspart Sarolta jóvoltából. Úgy
éreztük, mintha mindig ill élt volna velünk,
közöllünk. Gondolatban pusztaszabolcsinak
fogadjuk, és bármikor szivesen látjuk őt.

CzMné

TANÁCSOK GYALOGOSOKNAK

Minden kezdet nehéz, ez sem lesz könnyű!
Társaságban könnyebb gyalogolni.
A gyalogolás legfontosabb kelléke a megfelelő, sportos cipő.
Hidegben legyen réteges az öltözet.
Idősek kezdjék a sportosabb életmódot családorvosi vizsgá-
lattal, még akkor is, ha egészségesnek érzik magukat.
Nem szenvedni, hanem gyalogolni érdemes!

(Részleta Minden-kor, mindig, minden-hol kiadványból)

2010. március 20-án, 10 órakor a MÁV iskolában
"Test is töke" címmel tart előadást

MONSPART SAROLTA
OEFI osztályvezető

Utána a résztvevőkkel együtt település ismertető séta lesz.
Mindenkit szeretettel vár a Szabadidősport Egyesület
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Civilektól a legjobb civil eknek
Civil Kurársi Díj 2010: Milvius Attila

2010. február 21-én a Pusztaszabolcsi Ci-
vilszervezetek Napján a középiskolában a Ci-
vil Kurázsi Kiválósági Díj átadására gyűltek
egybe a helyi polgárok. Csányi Kálmán, a Ha-
gyományőrző és Hagyomány teremtő Alapít-
vány Kuratóriumának elnöke elmondta, hogy
a tavalyi és az idei évben huszonegy főre ér-
kezett javaslat Civil Kurázsi Kiválóság Díjra
magánszemélyektől, civi lszervezeti vezetők-
től, civilszervezetektől. Nehéz feladata volt a
díj odaítélésekor a kuratóriumnak. Elsőként
megfogalmazrák a díj odaítélésének kritériu-
mait, miszerint, hoszabb civiltevékenység el-
ismeréséért, maradandó, előrevivő tevékeny-
ségért adható, különleges, merész, megszál-
lott személyeknek. Ugyanakkor az is szerepel
a feltételek között, hogy nem foglalkozást, hi-
vatást elismerő személyek legyenek, hiszen az
ő munkájukat vezetőjük hivatott elismerni. Az
is nagyon fontos, hogy ez nem vigaszdíj, nem
az önkormányzati díjak ellendíja, hanem civi-
lek elismerése a településért értékes munkát
végző civileknek. Az idei díjat egy olyan em-
ber kapta, aki "csendben, körültekintően, ön-
zetlenül, jószándékúan dolgozott, figyelembe
véve nundig az emberséget és a törvényessé-
get." Az Egészségért Alapítvány Kuratóriumá-
nak tagja volt, adományozóként sokszor segí-
tett a Csipesztől a Harmónia Egyesületig rnin-
den szervezetnek. Érdekvédőként is intenzív
tevékenységet folytatott a körenyezetvédelern
érdekében. A díjat posztumusz, Milvius Atti-
la kapta. Lánya, Milvius Erna vette át a díjat,
megköszönte a megtiszteltetést, hogy édesap-
ja a pusztaszabolcsiak megbecsülését élvezi.
Czornpó István polgármester levelet küldött a

A hosszú [olyoson rekkenő a hőség. A vé-
gén lévő egyetlen ablakon feltartóztathatatla-
nul árad be az erős, déli napfény, s mint glá-
ria sugározza körbe a folyóson fel-alá sétáló
pár sziiueujét. Olyan osszesrokouan lépdel-
nek, mintha régóta gyakorolt tánclépésüket
ismételnék. Oldalukkal összetapadnak, mint
két szál nárcisz, vagy két iszalag-ágo Amikor
hozzám kozetttenek. akkor látom, hogy ötve-
nesek: a nő vékonyka, szőkébe vegyülő ősz
hajszálakkal. a férfi kissé vállasabb, dere-
sedő. Két összeillő ember. Mintha soha nem
akarnának már szétválni, úgy összekapasz-
kodnak. Az orvosi szoba ajtajáig jönnek, ott
visszafordulnak, s minden kezdődik előről.
Végre nyílik az ajtó, s ők eltünnek mögölle.

Csend van körülöttem. Ülök a padon és vá-
rok tűrelmesen. mint néhány betegtársam. Ré-
gi nyarak emlékképeibe menekidok. Álom ta-
lán ... ? Akkor is sugárzott ránk a nyári nap-
fény, dolgoztunk napestig a gyerekeimmel. A

Milvius Erna

megjelenteknek. amelyben elismerését fejezte
ki Milvius Attila civilszervezeti tevékenységé-
ért, és a kuratóriumnak, hogy jól döntöttek.

Gratulálunk azoknak is, akiket idén erre a
díjra javasoltak: Ádám Lászlo, Baltási Nán-
dor (két alkalommal), Bartókné Piller Mag-
dolna, Csányiné Pergel Andrea, Csombók

Vigasz
nyári szünetben elvittem őket magammal a
másodállásom terepmunkáira. Szargalma-
san segítettek: mértek, számoltak. de estére
elfáradtak. Nagy távolságot kellett meg tenni-
ük még, s későn értünk haza. Másnap korán
kellett kelnünk. Lefekvés előtt mondtam nekik:
gyerekek most gyorsan és sokat kell aludnunk!
EIIŐI, mintha lassabban jÖIl volna el a haj-
nal..., mintha a Nap is kissé elaludt volna.

Félálomból - merengésemből - pár perc
múlva arra ébredek, hogy kirebben a pár a
folyósóra - nagy zokogással - szinte kiesnek
az ajtón. A férj simogatja az asszony haját,
majd zsebkendőjével törülgeti annak konnye-
it. Ő is konnyezik, de gyengéd szavakkal vi-
gasztalja társát.

- Nem szabad elkeseredni - mondom én -
mikorben odaérnek hozzám.

- De mit lehet tenni? - kérdezi az asszony
- Már csakfenntartó kezelést tudnak adni ...

- Gyorsan ... , sokat kell boldogan élni,

Pál, Csordás Viktor, Csordásné Dr. Juhász Ju-
dit, Dudásné Mester Judit, Domakné Lovas
Zsuzsanna, Galambos Zoltán, Gulyás Judit,
Horváth Károlyné, Kiss Kornélia, Kovács Dé-
nesné, Kőkuti Lászlóné, Nemes László, Sző-
ke Erzsébet (két alkalommal), Tüke László.

CzMné

gyönyörködni. Csak felemelő dolgokkal sza-
bad foglalkozni! Újra át kell élni magunkban
azokat a csodákat, amelyeket eddig kaptunk,
mert az meghosszabbítja s megsokasítja nap-
jainkat. S addig a Nap ránk is süt ... , értünk is
sugárzik. Az élet minden átélt pillanata szebb
a halálnál!

- Köszönöm, köszönöm ... - mondja kis-
sé nyugodtabban az asszonyka. Könnyei közt
rám mosolyog, megpuszil.

=Iga: is - folytatja - hisz van egy huszon-
kilenc éves fiunk, aki eddig nekünk sok örö-
met, csak örömet okozott.

Sietve elköszönnek, s ismét összegabalyod-
va eltünnek a lépcső sziirke lejárójában.

Magamra maradok, de örülök, mert felde-
reng bennem újra, s már sokadszor a gondo-
lat, hogya napfény a legfőbb földi igazságosz-
to: mindnyájunkra egyformán süt, mig élünk!

Valós történet alapján lejegyezte:
Némethné Boda Éva
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI VERSENYEREDMÉNYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK 2009/2010. TANÉV 1. FÉLÉV

Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő pedagógus(ok)

Husz János Bibliai Tabajd Török Enikő 2.b 1. hely Hujberné Király Beáta

Igeversmondó Verseny

Husz János Bibliai Vigyikán Gyöngyvér 5.b 2. hely Vigyikán Klára

Történetmondó Verseny

Mesemondó verseny Nagyvenyim Dombrovszki Kamilla 1.c 2. hely Kádár Csilla

Török Enikő 2.b 3. hely Fleck Andrea

Forgács Vanda 3.b 1. hely Hujberné Király Beáta

Magyar Kincső 4.c 1. hely Ságiné Mihalek Judit

Borbély Melinda 5.b 1. hely Vigyikán Klára

Erdélyi Attila 6.b 3. hely Molnár Georgina

Kármán Noé 7.a 1. hely Vigyikán Klára

Horváth Zsófia 8.c 4. hely Vigyikán Klára

London, a 2012-es Dunaújváros területi Nagy Bence 5.a 5. hely Varga Gergely

Olimpia helyszíne angol Kinyik Berta 6.c
verseny (csapat) Kármán Noé 7.a

Fábián Péter 8.a

A berlini Fal története Dunaújváros területi Vigyikán Gyöngyvér 5.b 1. hely Szabó Ildikó

német verseny (csapat) Horváth Márton 6.a

Horváth Zsófia 8.c
JohanideszTina 8.b

Megyei angol nyelvi Székesfehérvár Sztupa Boglárka 8.c ll. hely Varga Gergely

vetélkedő (egyéni) Zsichla Petra

Megyei német nyelvi Székesfehérvár Czinkóczi Naomi 8.a 8. hely Szabó Ildikó

vetélkedő (egyéni) JohanideszTina 8.b 1. hely

Gallai Laura 8.c 7. hely

Gallai Szilvia 8.c 5. hely

Horváth Zsófia 8.c 6. hely

Fejér megye 1000 éve - Nagyvenyim Sztupa Boglárka 8.c 4. hely Ádám László

történelmi vetélkedő Kolosa Noémi 7.b

Sebők Attila 6.b
Horváth Máté 5.a

Mesemondó verseny Dunaújváros Forgács Vanda 3.b Aranyalma Díj Hujberné Király Beáta

Város környéki irodalmi Székesfehérvár Juhász Csenge 4.c 2. hely Ságiné Mihalek Judit

csapatverseny Pohl Katalin 4.c
Millei Cintia 4.c

Magyar szövegértés Székesfehérvár Tóth Krisztina 8.a 14. hely Vigyikán Klára

verseny Johanidesz Tina 8.b (120 versenyző közül)

Sztupa Boglárka 8.c

Regionális angol nyelvi Székesfehérvár Sebők Attila 6.b 2. hely Ladányi Éva

verseny Kinyik Berta 6.c 3. hely

Iskolánk tanulói számos országos levelezős versenyen is részt vesznek, melyek eredményeiről csak év végén tudunk beszámolni.

Téltemető "Szabolcsi módra"
Második évben szervezzük a Téltemető farsangi felvonulást.
Ősidők óta a Kárpát-medencében húshagyó kedden téltemető far-

sangi rendezvényeket szoktak tartani.
Szeretnénk, ha egyes ősi szokások nálunk is lennének! Az "Öreg

Diákok Baráti Egyesülete ebben az évben is megrendezte a Téltemető
farsangi felvonulást. Felkértük az óvodásokat. iskolákat, s természete-
sen a szülöket, a .Télternető Farsangi Felvonulás"-on való részvételre.

Óriási számban - kb. ötszáz fő jöt! a maskarás felvonulásra. FeIeleve-
nítettük a fejér megyei mohai népszokást. Ember nagyságú kiszebábot
égettünk, kántáltunk. kereplőztünk, csörögtünk, zörögtunk. Eljátszot-

ta a 2.a osztály az erre készült kiszejátékot, valamint farsangi verseket

kántál tak, az iskola énekkara pedig farsangi dalokkal kedveskedett a
közönségnek. Ittunk forró teát, ettünk finom farsangi fánkot.

Jól éreztük magunkat. Jövőre újból szeretnénk a telet elűzni, újabb
meglepetésekkel! Reméljük, terveink valóra válnak.

Köszönjük a szervezők és a segítők munkáját:
Köszönjük Domak György vállalkozónak, hogy mindkét évben a

máglyát biztosította, a Polgármesteri Hivatal munkásainak, hogy le-
hetövé tették a rendezvény sikerességét és el takarították a havat.

Köszönjük a Rendőrség és a Polgárőrség segítségét.
Köszönjük aszülőknek és Milvius Attilánénak a fánkot és a teát.

Pappué Bánoczi Ilona

--------- ---
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ÁLTALÁNOS VERSENYEREDMÉNYEKISKOLAI

SPORTVERSENYEK 2009/2010. TANÉV 1. FÉLÉV

Verseny Helyszín Versenyző(k) Eredmény Felkészítő
pedagógus(ok)

LÁNYLABDARÚGÁS
Mikulás Kupa Ercsi 2. hely Tüke László
FiÚ LABDARÚGÁS
MLSZ utánpótlás tornák Adony 1-2. évfolyam 3. hely

3-4. évfolyam 1. hely
Mikulás Kupa Pusztaszabolcs 1-2. évfolyam 3. hely

Ercsi 3-4. évfolyam 2. hely
5-6. évfolyam 3. hely

Merényi Kupa Dunaújváros 3-4. évfolyam 4.hely
5-6. évfolyam 10. hely

Hild Kupa Dunaújváros 7-8. évfolyam 1. hely
Diákolimpia körzeti Rácalmás 1-2. évfolyam 4. hely
selejtezők Adony 3-4. évfolyam 1. hely

Ercsi 5-6. évfolyam 1. hely
Pusztaszabolcs 7-8. évfolyam 3. hely

LÁNY KÉZILABDA
Diákolimpia körzeti Nagyvenyim 5-6. évfolyam 3. hely Pfeffermann
selejtezők 7-8. évfolyam 1. hely Gyula
FiÚ KÉZILABDA
Diákolimpia körzeti Ercsi 5-6. évfolyam 3. hely Varga Gergely
selejtezők 7-8. évfolyam 2. hely
ATLÉTIKA

Székesfehérvár 7-8. évfolyam: Pfeffermann
Fiú távolugró csapat: Gyuláné
Csomor Péter,Fábián Péter,Kőkuti Dávid,Kovács 2.hely
Dávid,Vágó Bence
Lány távolugró csapat:
Pingor Alexandra,Horváth Ramóna,Király 4.hely
Zsuzsanna,Zsichla Petra
Fiú-lány 1Ox200m-es váltófutás 5. hely

KARATE
Utánpótlás Magyar Gyöngyös Horváth Ramóna 6.c 2. hely Simonné Zsuffa
Bajnokság Erzsébet
Nemzetközi Karate Kupa Salgótarján Horváth Ramóna 6.c 1.hely

Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet

mindazoknak, akik

KOVÁCS JÓZSEF
temetésén megjelentek, sírjára

koszorút, virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak és utolsó

útjára elkísérték.
Külön köszönjük

a pusztaszabolcsi mentőállomás
dolgozóinak, hogy

perceken belül ott voltak,
és minden tólük telhetőt igyekeztek

megtenni.

Gyászoló család

A II. háziorvosi körzet ellátásáról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő testülete megállapította, hogya

PusztaszabolcsII.számú felnőtt házi orvosi körzet készenléti ügyeleti ellátása jelenleg
nem megoldott: a háziorvos jelenleg beteg, és helyettesítéséről nem gondoskodott.

A körzet készenléti ügyeleti kötelezettségének teljesítésére az önkormányzat
szerződést kötött Dr. Kovácsai Sándorral, Dr. Juhász Judittal és Dr. Kádár Attilával.
Dr. Ander Klára körzetét tizenöt napon át készenléti ügyeletben látja el Dr. Ková-
csai Sándor: március 1., 3., 4., 8; Dr. Juhász Judit: március S., 9., 10. és Dr. Ká-
dár Attila: március 2., 11. és 12. - reggel 7-16 óráig.

Mielőtt felkeresi a helyettesítő orvoskat. érdemes a 06 (20) 933-6767-es számon
egyeztetni a rendelések helyéről. A telefont az azon a napon rendelő orvos veszi fel,
adott tájékoztatást Dr. Kovácsai Sándor háziorvos .

..Tájékoztatásul közlöm, hogyakörzetellátási elképzelésekről továbbra sem ren-
delkezünk információval Dr. Ander Klárától" - olvashatjuk Czompó István polgár-
mester február 24-i előterjesztésében.

A rendelések további rendjéről a rendelőkben tájékoztatást kapnak.
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Séta az egészségért, a HPV elleni oltásért
2010. február 7-én a Rákellenes Világ-

nap alkalmából figyelemfelkeltő sétát és
ezt követően egészség megőrzésseI kapcso-
latos fórumot tartott a Magyar Rákelle-
nes Liga helyi szervezete. A pusztaszabol-
csi katolikus templomtól indulva vonultak
a művelődési házig, ahol Dr. Simon Tamás
professzor a Liga elnöke tartott előadást a
" A rák is megelőzhetó"" CÍmmel. Előző szá-
munkban már tájékoztattuk az olvasókat
egy budapesti előadás kapcsán a profesz-
szor rákkal kapcsolatos felvilágosításáról.

Az előadást követő megbeszélésen a
résztvevők kérvényt fogalmaztak meg az
önkormányzat számára, amelyben a Hu-
mán Papilloma Vírus (HPV) elleni szérum
ingyenes biztosítását kérték minden meg-
határozott korú pusztaszabolcsi lány ré-
szére.

Dr. Juhász Judit háziorvost, a Rákellenes
Liga helyi klubjának elnökét kérdeztern az
oltás jelentőségéről.

- Pusztaszabolcson több éve Baráth dok-
tor végez rnéh nyak rák szűréseket a felnőtt
nők körében. Évente több száz, helyben élő
hölgy jelentkezett a szűréseket. 2007-ben a
vizit díj bevezetésévei a szűrések száma hét
főre csökkent. Tavaly ismét sikerült lendüle-
tet adni a vizsgálatoknak, amelyek folytatód-
nak ebben az évben is. Köszönet ezért a dok-
tor úrnak és a hölgyeknek, akik érzik a szűrés
jelentőségét és megjelennek szép számmal a
vizsgálatokon (egy-egy szűrési napon hatva-
nan). Egy gyógyszergyártó cég ajánlatában
szerepel a HPV elleni szérurn, amelyet sze-
retnénk, ha az a település tizenkét éves lányai
megkaphatná nak ingyenesen.

- Ez milyen védettséget biztosít a kislány-
oknak és miért éppen a tizenkét éves életkor-
ban kerülne felhasználásra?

- Ebben az életkorban még nem élnek ne-
mi életet a kislányok, tehát vírus tekintetében
negatív státuszúak. Ez az oltás a beadást kö-
vető második és hatodik hónapban megismé-
telve: védettséget biztosít a méhnyak rák el-
len. Idősebb hölgyeknél a szűrés alkalmazása
ajánlott, mi településünkön rendszeres is.

- Hány tizenkét éves lány kapna oltást és
ennek milyen anyagi vontata van?

- Hárman: Dr. Kádár Attila gyermekorvos.
Beslényi Ildikó védőnő és jómagam dolgoz-
tunk ki egy tervet, hogy megtererntsük az ol-
tás feltételeit. Egy főre kilencvenezer forint
a három oltás. Ebben az évben harminckettő
tizenkét éves kislányt érintene. Ezt felmenő
rendszerben, tehát évente a tizenkét éves lá-
nyoknak meg kellene adni.

- Milyen tervetek van az anyagi fedezet
biztosítására ?

- Szeretnénk megnyerni az önkormányza-
tot a nemes cél érdekében. Egy részt egyet-
értésüket az oltással kapcsolatban, másrészt
az anyagi fedezet biztosítására. Van egy olyan
lehetőség, hogy oltásonként harminc száza-
lék kedvezményt ad a cég. Ez azt jelent, hogy
hatvanhétezer-ötszáz forint egy főre. Pályáza-
ti lehetőség is van: az önkormányzat pályáz-
hat az összeg egy részére. Dr. Simon Tamás
javaslatára gyűjtést is indítunk, kulturális
programokat is szervezünk, amelynek a be-
vételét is erre a célra használjuk fel. Gondol-
tunk cégekre is, akik esetleg szponzorálják a
rnéh nyak rák elleni vakcinák megvásárlását.
Jelentős anyagi kiadás, de hosszútávon a vé-
dettséggel teljesen kizárható lenne ez a beteg-

ség és nem fordulhatna elő, hogy két kisgyer-
mekes, harrnincöt éves fiatal anyuka meghal-
jon méh nyak rákban.

- Sok feladatot, szervezést kell ehhe: meg-
oldanotok.

- Elkezdődtek a tárgyalások az önkor-
mányzattal. A februári testületi ülésen eldől
hogyan lehet továbblépni. Részünkről megte-
szünk mindent, hogy sikerüljön hosszú tavon
biztosítani a szérurnot. Természetesen dönte-
niük kell majd a szülőknek is, hogy igénylik-
e lányuk számára az oltást.

A február 25-i testületi ülésen a képvise-
lők megszavaztak 2,2 millió forintot a tizen-
két éves lányok méhnyak rák oltásának be-
vezetésére. A Magyar Rákellenes Liga helyi
szervezetének adománygyűjtése a napokban
megindul, ami azt jelenti, ha igényli a szülő,
akkor egyre több lány kaphatja meg az oltást.
Az érintetteket Dr. Juhász Judit és munkatár-
sai felkeresik és tájékoztatják részletesen az
oltással és a méh nyak rákkal kapcsolatos tud-
nivalókról.

Egy fogyasztóvédelmi jó tanács: a szü-
lők mielőtt a nyilatkozatot megreszik. dön-
tés előtt olvassák el az oltásról kiadott tájé-
koztatót. Ez megtalálható a HPV lapon az
interneten, a gyógyszertárakban is tudnak se-
gíteni, illetve kérhetik Dr. Juhász Judit segít-
ségét.

Beslényi Ildikó védőnő tájékoztatása alap-
ján örvendetes, hogy a február 23-án lebo-
nyolított méhnyak rák szűrésen ötven heten
jelentek meg. A legközelebbi szűrés itt hely-
ben ősszel várható, tudtuk meg Dr. Juhász
JudittóI.

CzMné

Kinek van vaj a füle mögött?
Nagy vaj- és margarinteszt a Kosár magazinban

A Kosár magazin rendhagyó tesztjén kritikus szernű élelmiszer-
szakértők és a média laikus képviselői együtt vizsgáltak és pontoztak
tizennyolc vajat és kilenc margarint.

Elsőként a tizennyolcféle vaj került terítékre - jellemzően pasztőrö-
zött tejből és tej színből készített, márkázott és teavaj ak. A vaj állomá-
nyának egyneműnek. szebahőmérsékleten jól kenhetőnek kell lennie.
A kissé rnorzsolódö, lágy, vagy kenőcsös állag nem megfelelő. Fi-
gyeltük, hogya vágás felületen láthatóak-e vízcseppek, esetleg héza-
gok, íz és szag szempontjaból pedig a kellemes, enyhén dióbélre em-
lékeztető darabok értek el előkelő helyezést. A három dobogós közül
kettő, a SPAR bio teavaj a és a PILOS teavaj holtversenyben második,
az abszolút befutó pedig csaknem maximális pontszámmal a Lurpak
enyhén sózott dán vaj lett. A vizsgán a három győztesen és a sereghaj-
tón kívül minden rninta jó eredménnyel zárt. A sor végén a Nádudvari
teavaj árválkodik, tizennégy és fél ponttal, közepes minősítéssel. Szo-
morú tapasztalat, hogyavajminták egyenízűek, így vásárláskor érde-
mes az árat is számításba venni.

A margarinoknál nagyobbak a különbségek. Alacsonyabb pont-
szám dukált a szájpadláshoz ragadó, üres, jellegtelen vagy idegen, fő-

ként inkább napraforgó rnellékízű vagy szagú, tompa fényű verseny-
zőknek. Az egyedüli kiváló a Bords Eve enyhén sózott margarinja. Az
ezüstöt ebben a mezőnyben a FLORA Pro-aktív Light margarinkrérn,
míg a bronzot a BERTOLLI margarinkrérn extra szűz olívaolajjal és
a PROFI rnargarinkrérn light kapta. Összesen hat termék lett jó, öt
pedig közepes. A lista alján a SUMMER Margarinkrérn Light kullog.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Élelmiszer és Vegyipari La-
boratóriumában nedvesség- és mikrobiológiai vizsgálatot végeztet-
tünk. Valamennyi vizsgált rninta nedvességtartalma megfelelt. Alap-
vető követelmény a megfelelő mikrobiológiai minőség. A vizsgálat
során a szennyeződést okozó, illetve az eltarthatóságot befolyásoló
mikroorganizmusok közül a coliforrn-, az élesztőgomba-, illetve a pe-
nészszám került meghatározásra. Az általunk vizsgált vajak minősége
megfelelő; valamennyi aggálymentesen fogyasztható. A legjobb mi-
nősítést a SOLE Pilos teavaja, az S. Budget, a Milfina rnárkázott vaj,
valamint a Lurpak Dán import, enyhén sózott vaj kapta. Gyenge lett a
Nádudvari teavaj, a Reál teavaj, valamint a Milli teavaj.

Bővebb információ: Dörnölki Livia vezető élelmiszer-szakértő, Ko-
sár magazin 06 (30) 2217-600



SZABOLCS HíRADÓ 33

NÉG Y ÉVSZAK 2 O 1 O TÉL

1. Varga Ildikó 52:40
2. Adancsekné Barics Irén 55:28
3. Hadadi Lászlóné 60:37
4. Bártfainé Maráz Erika 61 :37
5. Budainé Gelencsér Gizella 71 :26

Nők - 1971-1991 között születettek
1. Kiss Mirella 48:28
2. Lukács Erika 54:07
3. Debreceniné Dobrán Anikó 55:28
4. Debreceniné Varga Annamária 59:23
5. Szűcs Ibolya 60:12
6. Borsós Beáta 61 :37
7. Magyar Katalin 62:39

1. Királyi Károly 45:41
2. Dudás György 49:49
3. Zentai József 50:01
4. Palotai Gábor 53:06
5. Kapitány László 53:47
6. Tabajdi József 70:09
7. Kenyér Imre 75:57

Férfiak - 1956-1970 között születettek
1. Soós Péter 45:46
2. Horváth Iván 48:38
3. Soltész Já nos 48:44
4. Kóti István 48:48
5. Oster Manfred 50:27
6. Horváth Zoltán 51:59
7. Hegedűs Lajos 52:38
8. Székely Szendrei Zsolt 55:15
9. Vida Zoltán 61:51

10. Csombók Pál 62:39
ll. Kinyik Ferenc 62:39

Férfiak - 1971-1991 között születettek
1. Kőkuti László 43:22
2. BinderTamás 45:19
3. László Gergely 45:46
4. Czibor Zsolt 47:07
5. Molnár Krisztián 47:19
6. Bölcskei György 49:00
7. Varga Zoltán 57:25
8. Czibor László 59:52
9. Hadadi László 60:37

Férfiak - 1990-1996 között
1. Scsavnicky Csaba 48:l3
2. ifj. Soltész János 49:35
3. Liszi János 49:57
4. Tyukodi Dávid 66:26

MARATON

-------
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KÉP E S KÉP E SKÉP E S BESZÁMOLÓ

Farsang a Zsiráf Óvodában, Hold csoport Gratulálunk Ladányi Évának és tanítványainak
a színvonalas karácsonyi műsorért

A PSZSE Kerékpáros Szakosztály 2010. évi programja
Március 15. Kápolnásnyék

Indulás 13 óra, könnyű túra, kb. 30 km
Találkozóhely: Kiri Panzió parkolója

Április 17. Iváncsa - M6·os körforgó -
Cikolai-tó
Indulás 13 óra, könnyű túra, kb. 35 km
Előzetes program: Iváncsán a helytör-
téneti kiállítás megtekintése. Megfelelő
időjárás esetén szalonnasütés Cikolán.

Május 1. Retró Majális Pusztaszabol-
cson
Motor Ördögei civilszervezethez csatla-
kozva 8 órakor a motorosok mellett ke-
rekezünk, majd a sportpályán nagysza-
bású kerékpáros ügyességi verseny lesz
gyermekek ésfelnőttek részére.

Május 8. Rácalmás, Jankovich kúria
"Almavirág Fesztivál" eseményein
részvétel
Indulás 9 órakor a Kiri Panzió parkolójá-
ból. Könnyű, kb. 50 km-es túra.

Május 30. Természet-, és környezetvé-
delmi túra a Velencei tóra

A Velencei tó szigorúan védett termé-
szetvédelmi területére hajókirándulás
szakképzett vezetővel. Kerékpárral a
hajóállomásig (Velence vagy Gárdony)
majd onnan vissza. Kb. 30 km-es táv.

Június 6. Székesfehérvár, Bory vár
Indulás: 830-kor a Kiri Panzió parkoló-
jából.
Könnyű, kb. 60 km-es túra. Velencétől a
célig csaknem kerékpárúton végig.

Július 1-5. (tervezett időpont) Fertő tó
Szállás Magyarországon, innen csillag-
túrák a Fertő Tavi Nemzeti Parkba és lá-
togatás Ausztriába. A vállalkozó kedvű-
ek meg kerülik a tavat. Rész/etes kiírás:
2010. március 20-ig.

Augusztus 14. Életmód és Szenvedé-
lyek Napja
A hagyományos életmód napi kerék-
pártúra útvonalának kijelölése későbbi
időpontban történik.

A nyár folyamán kerül megrendezésre Ve-
lencén az Országos és Nemzetközi Túra-

kerékpáros Találkozó, melyről informáci-
ókat a rendezők még nem adtak meg. A
tervek szerint 1-2 napos programokhoz
csatlakozunk.

Szeptember 19. Sárosd
Indulás: 9 órakor a Kiri Panzió parkoló-
jából.
Könnyű, kb. 50 km-es túra.

Október 2. Adonyi szőlőhegy
Indulás: 10 órakor a Kiri Panzió parkoló-
jából
Mandulaszedő, szalonnasütő túra. Kb.
40 km

Aprilis hónaptól minden szerdán 17.30-
tói a PSZSEkerékpárosai nyílt rövid, 20-
30 km-es túrákra várnak mindenkit, akik
esetenként a testedzés ezen formáját is ki
szeretnék próbálni. Indulási helyszín: Kiri
Panzió parkolója.

Információ:
Csordás Viktor szakosztályvezető

+36 (30) 9841 375
victor.csordas@gmail.com

Szeretettel meghívjuk
2010. március 1S-én, 10 órakor

az 1948-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából
tartott ünnepi megemlékezésre

Beszédet mond: KOVÁCS DÉNES képviselő
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A pusztaszabolcsilakosok számára
sürgősségiorvosi ellátás elérhető a nap

. huszonnégyórájában a

06-20/933-6767
telefonszámon,

munkaidőn kívül használható még
a kulcsi központi ügyelet száma:

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

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

Körzeti megbízott telefonszáma:

06-20/967-6247
POlgárőrség telefonszáma:

06-20/310-6014
Önkéntes tüzolfók:

06-70/379-8156

TÁJÉKOZTATÓ!
Pusztaszabolcson munkanapokon a a település háziorvo-

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

16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvo-
sa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellá-
tás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi ellá-
tás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhe-
tő a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767 (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 fe-
lesleges telefonjai kkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/
933-6767-es mobil telefonszám segítség kérésre bármikor
alkalmas. Ezt a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi
háziorvosok biztosítják kilencedik éve.

Tehát. javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefon-
jukba elmenteni, a lakásba jóllátható helyre kiírni, a 06-201
933-6767-es telefonszámot.

Együttműködésüket köszönik a település háziorvosai.

TUDJA MEG MI TÖRTÉNT
PUSZTASZABOLCSON!

Nézze a helyi kábelrendszeren

a TÓ TÉVÉ műsorát
a SZABOLCS MAGAZ/NT

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

ÉLŐ ADÁS:
hetente csütörtökön 18 órától

Ismétlés: kedden 18 órától

Szerkessze velünk a Szabolcs Magazint!
Tegye fel kérdéseit!

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

22/570-377

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

Dr. Nagy Istváll ügyvéd
06-30-639-2893
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FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

,
UJ EMBE

a régi problémák
ego

Szavazzon az országgyűlési
képvisel ő-választásokon

L. Simon Lászlóra!

/

Fejér megye I 4. számú választökörzet

AGROSZERVIZ Kft .
..

Az On megbízható partnere!

Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!

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

Újdonság a tehergépkocsik nemzetközi
műszaki vizsgáztatási lehetősége!

• Gépjármű kőrnyezetvédelmi
vizsgálat

• Gépjármű eredetiség vizsgálat
• Gumiszerelés, centírozás
• Gépjármű állapotfelvétel
• Tachográf szerelés, illesztés
• Kőzúti iérmű-, és mezőgazdasági
gépjavítás

• Klímafeltőltés, -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

SZOLGÁLTATÁSAINK


