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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.

április 27-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén az alábbi határo-
zatokat hozta:

- a Polgármesteri Hivatal épület-felújításának megvalósítása érde-

kében, a ernzeti Oiverzifikációs Program keretében, a vidéki telepü-
lések megújítására és fej lesztésére igénybe vehető 40615822 Ft ösz-
szegű támogatás elnyerésére pályázat benyújtásáról szóló - 320/200-
9. (Xl.26.) Kt, számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a pályázat az
önkormányzati tulajdonu. pusztaszabolcsi 113/l. hr. számú, Puszta-

szabolcs, Velencei út 2. sz. alatti ingatlanon lévő Polgármesteri Hiva-
tal épületének felújítására vonatkozik. A Képviselő-testület a beruhá-
zás költségének áfa összegét, azaz 10 153955 Ft-ot az önkormányzat

2010. évi költségvetésébe, önrészként betervezi.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.
április 29-én megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta:

- az előző Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről

szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
- az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló

rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
- úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító telepen meghibásodott légfúvó

berendezések cseréjét, az új levegőztető rendszer kiépítését és a ve-
zérlés elkészítését - melyet a ORV Zrt. bruttó 30969500 Ft bekerü-

lési összegért vállalna -- nem támogatja, a munkát nem rendeli meg.

A Képviselő-testület lát esélyt arra, hogy - az egész szennyvíztisztító

telep felújítására készített tervdokumentációnk birtokában lefoly tat-
ható közbeszerzési eljárás eredményeként, vagy az Adony, Iváncsa és

Racalmás szennyvíztisztítói problémájának hosszabb távú megoldá-
sát a Pusztaszabolcsival összekapcsolva, mint egy "regionális rend-
szer" kiépítését megpályázva - kedvezőbb áron is megvalósítható a
légfúvók cseréje a kapcsolódó munkálatokkal együtt. Az önkormány-

zat úgy módosítja a 2010. évi költségvetését, hogya "Szennyvíztisztí-
tó telep légellátó berendezése" című beruházás előirányzatot törli, és

a vizi közrnű fejlesztés beruházás előirányzatot 15625000 Ft-al meg-

növeli.
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzataról szó-

ló 6/2007. (1Il.30.) Kt. szám ú módosított rendeletének 30. § (1) be-

kezdés g) pontja alapján egyetért azzal, hogy a polgármester az 1. jelű

szennyvízátemelőben üzemelő önkormányzati tulajdonú két darab 2,1
kW-os ABS AFP 08.4I-es szivattyú helyett - csúcsidőben a szenny víz
szinten tartásának biztosítása érdekében - nagyobb teljesítményűeket.

3, I KW-osok beszerelését rendelje meg az üzemeltető ORV Zrt-től.
Az új szivattyúk adatai: 2 db Flygt NP 3102.181 MT 460 típusú szi-
vauyű (3,1 kW, 400 V, D, 10 fm kábellel).

A Képviselő-testület az üzemeltető által beszerzett árajánlatok kö-
zül a legkedvezőbbet - a Collin Center Kft. által bruttó 2483600 Ft

vállalasi összeggel benyújtottat - fogadja el, mely összegből a szivaty-
tyúk értéke bruuó 1844000 Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza a

polgármestert arra, hogy a szivattyúk cseréjét a DRV Zrt-től megren-
delje - a viziközrnű fejlesztés előirányzat terhére - bruttó I 844000 Ft

bekerülési összegért azzal a feltétellel, hogy a kiegészítő berendezé-
seket a Drv Zrt. saját erőből finanszírozza. E kiegészítő berendezések
az alábbiak:

• 2 db 2" felsővezető-csőtartó

• 2 db 100/100 csatlakozóláb

• 2 db visszacsapó szelep

• 2 db tolózár DN 100

• I db gépészeti szerelési anyagok
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetését úgy rnódosítja, hogy

a vizi közrnű fejlesztés beruházási előirányzatot I 850000 Ft-tal csök-
kenti, és egy új kiemelt beruházás előirányzatot hoz létre 1 850000 Ft-
tal "l. szárnú szennyvízátemelő szivattyú cseréje" címen.

- úgy dönt, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8601 Siófok,

Tanácsház u. 7.) által a Dunamenti szennyvíztisztító telepek problé-

máinak megoldásával kapcsolatos fejlesztési javaslatairól felkínált
változatok közül a 2. változatot választja azzal, hogy megrendeli a

döntés előkészítői tanulmányok tervezői munkarészét 1640000 Ft+
áfa összegért. Amennyiben az önkormányzat ennek ismeretében ne-

gatív döntést hoz, akkor a DRV ZRt. (8601 Siófok, Tanácsház u. 7.)
magára vállalja a tervezői költségeket. A Képviselő-testület felhatal-

mazza a polgármestert, hogy a döntés előkészítői tanulmányok terve-
zői munkarészét a Dunántúli Regionális Vízmű ZRt.-től megrendelje
- a viziközrnű fejlesztés előirányzat terhére - bruttó 2050000 Ft be-

kerülési összegért, és az előirányzat átcsoportosítás ügyében a költ-

ségvetés módosítást terjessze be.
- a .Pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújításának ki-

vitelezése" közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos ajánlaué-
teli felhívást és az ajánlátkérési dokumentációtjóváhagyja azzal, hogy

az állami támogatásról szóló támogatási szerződés aláírását követően,

a Polgármester az ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési Értesítőben
jelentesse meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri,
hogy a kiírási határidőket saját hatáskörben módosítsa.

- úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő forgalomból
véglegesen kivont Csepel típusú tűzoltó gépjárművet átadja a puszta-
szabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek (2490 Pusztaszabolcs, Zrí-

nyi M u. 18.). A Képviselő-testület felkéri a Önkéntes Tűzoltó Egye-
sületet, hogya gépjárművet olyan Tűzoltóságnak adja át, ahol rnűern-
lékként kezelik és felújítják, valamint biztosítják pusztaszabolcsi be-
mutatását, ha arra igény jelentkezik.

- tudomásul veszi az országgyűlési képviselők 2010. évi általános
választásának pusztaszabolcsi lebonyolításáról készült tájékoztatót. A
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a végzett munkáért a választási
feladatok végrehajtásában közreműködők részére.

- az önkormányzati tulajdonban lévő Polgármesteri Hivatal épület
régi szárnyában (Pusztaszabolcs, Velencei út 2.), valamint az Adonyi

Kistérségi Szociális Központ Pusztaszabolcsi Telephely (Pusztasza-
bolcs, Magyar u. 6. sz.) épületében rnegszünteti a tűzvédelrni szabvá-

nyossági felülvizsgálat által feltárt súlyos hiányosságokat. A Képvi-

selő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb ár-
ajánlat alapján -, legfeljebb 50000 Ft-r-áfa díjért, a költségvetés álta-

lános tartaléka terhére - végeztesse el a javításokat. A Képviselő-tes-
tület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását teljesz-

sze elő.
- a lakók kérésére a József Attila utcában - Velencei úttól észak-

ra eső szakaszon - két db, valamint a Szent Imre utcában három db

sebességcsökkentő aszfaltbordát helyeztet el, a kedvezőbb árajánlat
alapján, legfeljebb 34000 Ft + áfa/db összegért. Továbbá úgy dönt,

hogy a József Attila utca Velencei úttól délre eső szakaszán, az Árok

utcai kereszteződés környékén egy db aszfaltbordát helyeztet el leg-
feljebb 34000 Ft+áfa/db összegért. A Képviselő-testület meghatal-

mazza a polgármestert, hogyasebességcsökkentő aszfaltbordák elhe-
lyezését, valamint a szükséges KRESZ táblákat (sebességcsökkentő,

veszélyre utaló) a kedvezőbb ajánlat alapján, útbordánként legfeljebb
35000 Ft + áfa összegért rendelje meg, a költségvetési tartalék terhére.
A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a költségvetés mó-
dosírását terjessze elő.

- hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú, pusztasza-

bolcsi 158/1. hr. számú ingatlanon lévő Pusztaszabolcs, Mátyás király

u. 16. sz. alatti, Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs Vezér Girn-
náziuma részt vegyen a KEOP-2009-5.3.0/A jelű, .Épületenergetikai

fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése" című pályázati konstruk-
cióban, homlokzat felújítással.

- úgy dönt, hogya Landwind Kft. (Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.)

kérésének eleget téve feltétel nélkül hozzájárul a Pusztaszabolcs kül-
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területén a Landwind Kft. által létesftendő szélerőmű park szélerőmű-
vei építési területeinek szomszédságában lévő és Önkormányzatunk

tulajdonát képező valamennyi Földút tulajdonosaként az engedélyezés
alatt álló valamennyi szélerőmű építési engedélyének kiadásához.

- megismerve a Szabolcs liget 22. számtól a 33. számig (illetve a

térkővel burkolt területig) terjedő szakasz útjavítására vonatkozó la-

kossági kérelmet, úgy dönt, hogy a Szabolcs ligeti garázsok előtti
szórt közúzalékos utca szakaszán útjavítást végez, amennyiben a ké-

relmező lakók vállalják a zúzott kő árának megfizetését és annak elte-
rítését. akkor az önkormányzat vállalja a szállítási költséget. A Képvi-

selő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmet benyújtó Szabolcs
ligeti lakókat keresse meg, hogy vállalják- e a kérelmükben foglaltak
ilyen feltételekkel történő teljesítését. A Képviselő-testület felkéri a
Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja felül a kátyúzáshoz szükséges zúzott
kő mennyiségét.

- a 2009. évi adózás és az adóhátralékok alakulásáról készült be-

számolót elfogadja.
- a Képviselő-testület Szervezeti és Működés Szabályzataról szóló

6/2007. (111.30.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló rendelet-ter-

vezet szövegét elfogadja.
- az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról

szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
- megtárgyalta és elfogadta az Adonyi Kistérségi Szociális Köz-

pont Pusztaszabolcsi telephelyének 2009. évi gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót. Képviselő-testület felkéri az Adonyi Kistérségi Szociális

Központ vezetőjét, hogy Pusztaszabolcs vonatkoztatásában készítsen
részletes pénzügyi tájékoztatót. A Pusztaszabolcsi telephely 2009. évi

működéséhez további 650 ezer forinttal hozzájárul az önkormány-

zat 2009. évi pénzmaradványa terhére. Felkéri a polgármestert, hogy
gondoskodjon a hozzájárulás átutalásáról az Adonyi Többcélú Kistér-
ségi Társulás részére.

- úgy dönt, hogy az Agárdi Pop Strand által nyújtott lehetőséget el-
fogadja. Az önkormányzat nyolc db belépőjegy megvásárlásával tá-
mogatja a 2010. évi rendezvényeket 170000 Ft+áfa összegért, ame-
lyért a rendezvényekre ellátogató pusztaszabolcsi lakosok ötven szá-

zalék kedvezményben részesülnek. A támogatási összeg fedezete az
általános tartalék. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a mó-

dosnou együttműködési megállapodás aláírására és a költségvetési
rendelet módosításának beterjesztésére. A Képviselő-testület felkéri

a polgármestert, hogyabelépőjegyek felhasználása a szernélyi jöve-

delemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezései nek figye-
lembe vétele mellett történjen.

- úgy dönt, hogya 17/2007. (VIIUO) sz. önkormányzati rendelet
14. §. (1) bekezdés alapján a Könyvtár és Művelődési Ház Petőfi Ter-

mét (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) a lakosság önszerveződő

közössége számára, Gáti Nikoletta (2455Iváncsa, Hunyadi u. 39.) ré-

szére 2010. május l-jétől heti egy alkalommal, pénteken 10 és II óra
közöu a Csiri-biri Babatorna foglalkozásainak céljából 500 Ft-r áfa/

óra térítési díj ellenében biztosítja. A Képviselő-testület jóváhagyja a
mellékletben található szerződés tervezetet, valamint felhatalmazza a
Polgármcstert annak aláírására.

- a honlap fórurn szabályzatát az alábbi módosításokkal elfogadja:
• Tegező viszony helyett magázódó forma szerepel a szabályzat-

ban.
• A szabályzat 4. pontjából a" yílt" szó törlésre kerül.

• A szabályzat 5. pontja módosul: "Tiltott az olyan hozzaszó-
lások közzététele, melyek valótlan állításokat tartalmaznak az

önkormányzatra vagy annak képviselőire, alkalmazottjaira,

vagy az állampolgárokra nézve"
• Szabályzat 6. pontjában a nick név helyett a .Jórumnév" szere-

pel.

• A szabályzat 6. pontjában az "obszcén és vulgáris" szavak he-
lyett az "illetlen és a trágár" szavak szerepelnek.

• A Szabályzat-tervezet 8. pontját törli.
• A szabályzat a sorszárnozás javítása után l.-től 9.-ig pontokat

tartalmaz.
- megbízza Dr. Szűcs Gábor ügyvédi irodát az "Integrált Közössé-

gi és Szolgáltató Tér kialakítása" közbeszerzési eljárás lefolytatásá-

ra a 2010. évi költségvetés terhére 220000 Ft + áfa összegért. Felkéri
a Polgármestert közbeszerzés lefolytatásahoz a megbízási szerződés

aláírására.
- a TIOP-1.2.3-09/l-2009-0033 azonosító számú .Könyvtári

szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése" című pályá-

zat megvalósítása érdekében az informatikai eszközök beszerzésé-
vel, telepítésévei és felszerelésével legkedvezőbb árajánlata alapján a

Microchip Kft.-t bízza meg bruttó 1271588 Ft összegben. Az induk-
ciós kommunikációs akadálymentesítési eszközök beszerzésével, te-
lepítésével és felszerelésével az Induct Trade Kft.-t bízza meg ajánlata

szerint bruttó 183839 Ft összegben. Az integrált könyvtári program és

honlap készítésével, telepítésévei a Kulcslib Kft.-t bízza meg ajánla-

ta alapján összesen bruttó 1000000 Ft összegben. A jelenlegi beszer-

zések együttes összege bruttó 2455427 Ft, a tartalék keret (197500
Ft) későbbi felhasználása mellett. Az Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésében 2716 ezer Ft-tal a felhalmozasi kiadások között egy új
előirányzatot hoz létre .Könyvtári szolgáltatások infrastrukturális fej-
lesztése" címmel, míg a támogatás értékű felhalmozási bevételek elő-

irányzatát 2716 ezer Ft-tal növeli. A kiadások fedezete a TIOP-1.2.3-

09/1-2009-0033 sz. pályázati támogatás. A Képviselő-testület felkéri

a polgármestert, hogyabeszerzéseket valósítsa meg, és a költségvetés

módosítását terjessze be.
- az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz nem kíván pályá-

zatot benyújtani közfoglalkoztatás szervező foglalkoztatására. A köz-
foglalkoztatás-szervezői feladatot rendelkezésre állási támogatásban

részesülő személy közcélú Foglalkoztatásával kívánja megoldani.
- úgy dönt, hogy csatlakozik a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara és a Sourcing Hungary Kft. energia beszerzési társulásához
(nem önkormányzati társulás). A Képviselő-testület felkéri a polgár-
mestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot és a Sourcing Hungary Kft.

szakértői szerződését a mellékletekkel aláírja. A Sourcing Hungary

Kft. lebonyolítási költségének (1 Ft/rn ', minimum 50000 Ft) fedeze-

te az általános tartalék. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a
költségvetési rendeletmódosítás beterjesztésére.

- nem kíván vételi ajánlatot tenni a Pusztaszabolcs, Szent István u.
26. sz. alatti, 972. hr. számú ingatlan tulajdonjogának, felszámolási
eljárás keretében történő rnegszerzése érdekében. A Képviselő-testü-
let felkéri a polgármestert, hogya döntésról tájékoztassa a felszámoló
(KERSZl Zrt. 1581 Budapest, PF. 108.) képviseletében Atillásné Kun

Zsuzsanna kijelölt felszámolót.
- a nyári gyerrnekétkeztetésről szóló tájékoztatatót tudomásul ve-

szi. Önkormányzati önerőt az étkezéshez nem kell biztosítani.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. április 29-én meg-
tartott nyílt ülésén az alábbi rendeletet alkotta:

- a 2009. évi költségvetési beszámolójáról szóló 7/2010.' (IY.30.)
Kt. számú rendeletér,

- a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzataról szóló

6/2007. (lll. 30.) Kt. számú rendelet módosításáról szóló 8/2010. (IY.
30.) Kt. számu rendeletét.

Tájékoztató a zárt ülésról
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. áp-

rilis 29-én megtartott zárt ülésén a polgármester szabadságának jóvá-
hagyásáról döntött.

Czompá István
polgármester
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Két képviselő-testületi ülés között történt
Czompó István polgármester tájékoztatta

a testületet az elmúlt ülés óta történt esemé-
nyekről. A ballagás, a szociális kerekasztal
megbeszélése, a könyvtár pályázat indítása
mellett szólt az aszfaltutak garanciális javítá-
sáról, kiemelte: a viharos szelek idején (má-
jus 16-án, 17-én, 18-án) "újfent jól vizsgázott
az árokrendszer". Egy lakóháznak a kéménye
omlott le, egy másik lakóház melléképület-
ének pedig a fala dőlt ki. Nagy emberségről
és segítségnyújtásról tettek tanúbizonyságot a
helyi tűzoltók: harminchét helyen nyújtottak
segítséget itt helyben, Adonyban tizenkét he-
lyen, Besnyőn pedig négy helyen segítettek.

Elmondta, hogy Jakus képviselő úrral kö-
zösen megtekintették a MÁ V-nál a rostálékot.
Ősszel lesz lehetőség kőzúzalék elhozására.
Egy gyors számítás ismertetésével kérte a tes-
tületet, foglaljanak állást e témában. A testü-
let Felhatalmazta a polgármestert az általános
tartalék terhére, 1,5 millió forintig végeztes-
se el az utak kátyúztatását, amikor aktuálisan
rendelkezésre áll a kőzúzalék. Csányi Kálmán
képviselő tájékoztatta a testületet arról, hogy
ötmillió forintot nyert a középiskola audiovi-
zuális emlékek megörökítésére. A minirnáli-
san huszonöt, videóra rögzített visszaemléke-
zést a tanulók társadalomismereti tanulmánya-
ikhoz használják fel, ugyanakkor ez gazdagítja
a település helytörténeti anyagát is. Elmondta,

Jól működött a csapadékvíz-elvezető árokrendszer a nagy esőzések idején

hogyaSzabadidősport Egyesület vezetőségi
tagjaként részt vett egy kisiratosi látogatáson,
ahol az öregfiúk labdarúgó mérkőzése is zaj-
lott. Fejér megye öt iskolája versengett környe-
zetvédelmi témában, hogy együttműködjenek
Göttingen járás iskolájával. A pusztaszabolcsi
középiskolások nyerték a versenyt, 1500 eurót,
amelyből megvalósíthatják a közös programot
és a kiutazást Németországba.

A polgármester úr tájékoztatta a testü letet,
hányan nem tanulnak az általános iskolában
Pusztaszabolcson a 6-15 éves korosztály kö-
zül. Száztizenöt fő nem folytatja itt tanulmá-
nyait, de közöttük van az óvodai tanköteles
létszám, a .Jcisgimis" létszám, ezeket levonva
ötvenkilenc fő, aki nem Pusztaszabolcson ta-
nui, hanem más településeken.

CzMné

Emlékek egy régi áradatról
Az elmúlt hetek szörnyű viharai, esőzései, árvizei egy régi emLéket

idéztek fel bennem. Valamikor a hatvanas években, amikor még gye-
rekek voltunk eLöntölle Pusnaszabolcsot is a víz. A velencei úton Lak-
tunk egy döngölt falű kis házban: szaba, konyhában. Ez voLt minde-
nünk. A víz meg csakjölI. Már Novák Rózsi nénléknél volt a kertben.
A tanácsnál pedig folyt át a víz a Velencei úton. "Ha éjszaka nem áll
meg az áradat, akkor nekünk, a mi kis házunknak annyi! - mondta
édesapám. "Ti sem maradhattok itthon, nem biztonságos. Jön értetek

nagyapátok, és náluk alszotok." Hiába könyörögtünk. Mennűnk kel-
Lett. Fogtuk nagyapánk kezét, édesapánk ballagott utánunk, elkísért
bennünket a tanácsházáig. tudni akarta, hogy átjutottunk az ófaluba.
HömpöLygött a sötét víz, szinte a térdünket súrolta, ahogyan átevickél-
tunk a túloldalra. Nagyon nehéz szivvel feküdtünk akkor este az ide-
gen ágyban. Nem száltunk egy szát sem, de gondolatban ot/hon vol-
tunk anyu val, apuval a kicsi házban, a Velencei úton.

lK

FELHívÁs!

A szervezett hulladékgyűjtést végző Vertikál Építőipari és
Kommunális Szolgáltató Zrt (8154 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 mű-
anyag zsákok átvehetők hétköznap, ügyfélfogadási időben a Pusz-
taszabolcsi Polgármesteri Hivatal 10. szobájában. A zsák~kban
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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Pusztaszabolcsnak negyedik nekifutásra, 2008-ban sikerült elnyerni a városi ran-
got. Czompá István tizenkét h'e polgármester, és szerinte még rengeteg tennivaló
,'an, hogy a telepiilés Ile csak nevében, hanem kinézetében is igazi város legyen,
ezért újra megméretteti magát az őszi önkormányzati válasuásokon.

A Regio Regia, a Közép-Dunántúli Régió üzleti magazinjának március-áprilisi számában (2010103-04)
Czompó István polgármesterrel megjelent interjú.

- Ha visszatekint ll" l'llhlf három ciklusra,
mclyek voltak atnk II legfomosabb problémák,
amelyeket meg kellett olt/ani?
- Mcnjünk időrendi sorrendben. Az első
problérnár a cxatornahálózat kialakítása
jelentette. A holtponton az lendírcu túl
bennünket, Illlgy egy akkori korrnánydöntés
értelmében a már megkezdeu beruházások
is kaphaltak állami támogatást. Ennek kö-
szönhcró, hogy 20il2-r·l~ sikerült befejezni
a csatornázast. így Pusztaszabolcs bel te-
r ületén IOO'f-us lett az iufrust ruktúra. A
második prohlémakör a belviv elvezetése
volt. Szintén állami támogalássul 200ó-ra
tudtuk megépíteni a csapadékviz-elvezető
.irok rcndszcrt. R":gi v,igyunk volt .t mentó-
úllor1lás létrchoósa <1 tclcpulcxcn, ezt 50'.Y,.
saját eni biztosításával 2007-r<: sikerült el-
érni. Negyedikként a váro-a cím elnyerése
foglalkoztatott bennünket az idők folyamán.
es negyedik próbálkozásunkat 2008-ra siker
koronázta. Természetcsen még rengeteg
feladat ilII előttünk. Meg kell emlitenern
az utak állapotát. a negyven kilométernyi
belterület! út lcgalább 50'ii·-a még nem meg-
felelő rninöségü. van rnit javítani rajtuk. Ha-
sonló problémái jelent a negyven éves járdák
kérdése, ezeket is fel kéne újítani. A fejlesz-
tesek mcgvalósításához persze szükség vall
a fegyelmezett gazdálkodásra, likvidirásunk
megőrzésérc. Szerencsere 1999 óta nem kel-
lett múködési hitelt felvennünk. köszönhetó
a szigorú. előrelátó gazdálkodásnak. Ki kell
használni az adódó pályázati lehetőségeket,
ehhez viszont részben a megfelelő önerőt
biztosítani kell. illetve az uniós pályázatok
Regio Regin

utófinanszírozási rendszere miatt magukat
a beruházásokat is le kell bonyolítani, csak
ezt követően hívható le a támogatás. Ezért is
szükséges a körülrck inró gazdálkodás.

- 2009-ben milyen beruhárásokat, fejlesztése-
ket hajtottak "égre?
- Teljesen megújult a polgármesteri hiva-
tal. Saját erőből építettük at új szárnyat,
a régi épületrész felújítását pedig pályázat
segítségével valósítorruk meg. Megujult az
Arany János utca, elkezdjük a Vörösmarty
és a l lársfa utcák felújítását is. M V M pá-
lyázat segítségével a szociális munkára egy
kilenc személyes kishusszal gazdagodrunk.
Gyümölcsöző volt testvárosi kapcsolatunk
Staufenbcrggel, hiszen három éve kaptunk
tőlük egy kis tartály nélküli túzolróautót, ta-
valy pedig egy három köbméreres rartállyal
ellátott nagy tűzoltóautót vehetett birtokába
az Önkéntes Tűzoltó Egyesület - szintén
az ö segítségükkel. Az Adonyi úton kerró,
rníg a Velencei úton négy gyalogátkcl6t
alakítottunk ki. Befcjezódört a szervezcrfcj-
lesztési pályázarunk. amelynek segítségével
új szavazatszámláló gép működik az ülés-
teremben, illetve a hivatal dolgozói trén in-
geken vehettek részt. Pályázatot nyertünk a
könyvtár és a rnűvelódési ház felújítására, és
a kastelvban az integrált közösségí színtér
létrehozására. Iskolánk dogozói il TÁMOP
pályázatnak köszönhctőcn képzéseken.
továbbképzéseken vehet nek részt a korn pe-

, teneia alapú oktatás megvalósítása érdeké-
i ben. illetve ugyancsak erre a célra eszközök

vásárlására is nyílik lehetőség. Ide tartozik

a a
még egy közös pályázatunk is Adonnyal,
amely a könyvtá ri informatikai szolgáltatá-
sok fejlesztését szolgálj». Összcsségébe» azt
mondhatorn tehát, hogy 200\! a pályázatok
éve volt.

- Örvelldetesen sok civil szervetűdés kapcso-
lódott be Pustlaszubolcson a kiizéletbe. Oket
miként támogatja az önkormányzat?
- Több mint húsz, jól működó civil szcrvczct
van a városban. Közülük is ki kell emeljem
a Hagyományőrző Alapítványt. akik tavaly
ismét két új kötettel gyarapüouák helytörté-
neti kiadváuyaink számát. Dc az összes civil
szervezetet dicséret illeti, hiszen a közösségi
élet szervezóikénr más-más területen tevé-
kenykedve mutat nak példaértékű aktívitast.
Az önkormányzat is igyekszik segíteni mun-
kájukat, tavaly négymillió forintot kötöuünk
a szervezódések támogatására. Kulturális
életünk is folyamatosan gazdagodik, ba-
gyomanyos orgonahangverseny sorozatunk
- amelyet szinién támugatunk- immár a te-
lepüléshatárokon túlról is szamos látogatór
vonz. A SzabolcsNapok rendezvénysorozata
is évről-évre színvonalasabb. nívósabb prog-
ramokkal várja az idelátogatókat. és persze
szarnos k iscbb-nagyobb rendezvény gondos-
kodik il puszraszabolcsiak szabadidejének
hasznos, kellemes cliőltéséről.

- Indul újra a polgármesteri cimért?
- Úgy gondolom, hogy igen, hiszen szarnos
tennivaló akad még. amely hozzájárulhat
ahhoz, hogy Pusztaszabolcs ne csak nevé-
ben, hanem külalakjában, szolgáltarásiban
és az emberek fejében, t udarában is tényleg
igazi város legyen.

T7eérKároly

52.otd"t



6 SZABOLCS HíRADÓ

VÁROSI MEGEMLÉKEZÉS TRIANON KILENCVEN ÉVE

Megemlékezés a Trianon emléktáblánál
A helyi Polgári Egyesület hagyományai hoz hííen, trianoni megemlékezésre invitálta te-

lepülésünk lakóit. A megemlékezés különlegessége volt, hogy Csombók Pál javaslatára a
meghívott vendég, a megemlékezés szónoka Almási Vince, testvértelepülésünk, az Arad
vármegyei Kisiratos polgármestere volt. A szobornál a helyi cserkészek álltak őrt és segí-
tettek a koszorúzás lebonyolításában. Tüke László olvasta fel gróf Apponyi Albert, a tri-
anoni küldöttség vezetőjének akkor, ott elhangzó beszédét. Almási Vince ünnepi beszéde
bevezetőjében elmondta, meglepődött, amikor a meghívást megkapta. Első alkalommal .
vesz részt Magyarországon Trianoni megemlékezésen. Kisiratoson 1920 óta titokban, il-
Ietve a későbbiekben nyiltan emlékeznek meg erról az eseményról.

Kisiratost, Pusztaszabolcs testvértelepülé-
sét képviselern. amely 2,4 kilométerre van a
magyar határtól. Olyan rnagyarok élnek ott,
akik soha nem fogadták el a döntést, s ma is
magyarnak érzik magukat. Ma itt egy hatá-
ron kívül élő magyar egyszerű, szívből jövő
gondolatait fejezem ki. - kezdte megernlé-
kezését, - Nagyon sokan és sokat beszélünk
erről az igazságtalan döntésról. Úgy gondo-
lom, hogy csak a területeket rajzoltak körül,
embereket, szíveket soha nem tudják meg-
változtatni ... Az anyaországot, rnindig anyá-
nak tekintjük ... Milyen az a test, amelyről
eltávolítják egyes részeit? Milyen az a test-
rész egyedül, amit eltávolítottak? Lassan el-
pusztul, elmúlik? Milyen lesz a gyermek,
akit az édesanyjától elválasztanak? Anyátlan,
árva gyermek... Mi, akiktől területeket vet-
tek el, sosem változtunk. magyarok marad-
tunk. Magyarok akarunk rnindhalálig marad-
ni. Ilyeneknek neveljük gyermekeinket, uno-
káinkat. Részesei akarunk lenni a magyar
nemzetnek!

Kisiratos 1920. június 4. Az iskolában rnin-
den tevékenységet megszüntettek ezen a na-
pon. Ezt megtaláltuk levéltarunkban. Cso-

portokba gyülekeztek a lakosok, találgatták
kinek a földje. Volt, aki lefeküdt a földjére és
azt mondta, hogy bármi is történjék, ő onnan
el nem rnegy, inkább a halál! Sajnos ez nem
befolyásolta a számunkra iszonyú döntést ..
Ha a térképet alakító ceruzája jobban reszke-
tett volna, akkor lehet, hogy Kisiaratos ma-
radt volna magyarnak, hiszen 2,4 kilornéterre
fekszik a megrajzolt határtól. Azért nekünk
Kisiratos, Arad, Kolozsvár, Nagyvárad, Szé-
kelyföld, Csíksomlyó, ahol többszázezer ma-
gyar imádkozik a Szűzanyához, továbbra is
magyar földnek tekintjük. Mi otthon érezzük
magunkat, még akkor is, ha ezért az érzésért
sokszor keményen meg is kell harcolnunk.
Vállaljuk ezt a harcot. ló szívvel vesszük, ha
valaki támogat ebben rninket, bátorít, lelket
önt minden határon kívül élő emberben. Igen
bíztató az a tény is, hogya mai nap a Nem-
zeti Összetartás Napja lett. Szerétném remél-
ni, hogy nemcsak hangoztat juk, hanem így is
érezzük. Akik 2004. december 5-én nemmel
szavaztak a kettős állarnpolgárságra, átgon-
dolhatják érzelmeiket. S hogy még egyszer
elmondjam, mi is magyarnak érezzük ma-
gunkat, Pósa Lajos versét felidézem:

Magyar vagyok. magyar.
Magyarnak szúlettem.
Magyar nótát dalolt a dajkafelettem.
Magyarul tantton imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyöríí szép hazám!

Lerajzolta képed szivem ktnepéhe,
Beírta nevedet a lelkem mélyébe,
Áldja meg az lsten a keze vonását!
Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

Széles e világnak fénye, gazdagsága
El nem csábit innen idegen országba,
Aki magyar, nem tud sehol boldog lenni!
Srép Magyarországot nem pótolja semmi!

Magyarnak szűlettem, magyar is maradok,
A hazáért élek, ha kell, meg is halok!
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
Kaporsom fáját is magyarföld növelje!
lsten áldd meg a Harát!

A/mási Vince,
Kisiratos po/gármestere

Koszorút helyezell el Csányiné Pergel And-
rea és dr. Kovácsai Sándorné, a Polgári Egye-
sülel nevében, Csombók Pál és Filotás József
a helyi Fidesz alapszervezet részéről, Hajdó
Gyorgyné és Csányi Kálmán a Keresztényde-
mokrata párt helyi tagsága képviseletében.

A megemlékezés zárásaként a jelen lévők el-
énekellék a Szozatot és a Székely himnuszt.

Csányiné Pergel Andrea a Polgári Egyesü-
let elnöke beszélgetésre hívta a jelenlévdket a
Boldogasszony Közösségi Házba.
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Tudásdepó-Expressz Adonyban és Pusztaszabolcson
2010. május 19-én az adonyi rnűvelődési ház Nádor termében rnu-

tatták be a Társadalmi Infrastúktúra Operatív Program (TIOP) 1.2.3.-
09/1-2009. .Tudásdepó-Expressz Adonyban és Pusztaszabolcson''
nyertes pályázatot. A két város önkormányzata együttesen nyolc mil-
lió forint támogatásban részesült. Suszter László az adonyi Közösségi
Kulturális Központ és Könyvtár igazgatója köszöntőjében elmondta,
hogy a két város között példaértékű együttműködés ünnepélyes aktusa
ennek a pályázatnak az indítása, amely rnind a két település polgárait
jól fogja szolgálni. A projekt célja olyan korszerű információs eszkö-
zök, szoftverek és könyvtári rendszerfejlesztések vásárlása, amely rni-
nőségi változást, új szolgáltatások bevezetését teszik lehetövé mind a
két város könyvtárában. Ezekkel a fejlesztésekkel a könyvtárak "a vi-
lág kihívásaira alkalmazkodva érvényes választ adnak", másrészt az
emberek hétköznapi, praktikus ügyeinek intézését szolgálják. Mohai
Lajos a KULCSLIB Kft. ügyvezető igazgatója, könyvtári szoftver-
fejlesztő, felvázolta. rnit jelent a Szirén integrált könyvtári rendszer
bevezetése a két település könyvtárában. Amikor 1985-ben elkezdett
foglalkozni szoftverfejlesztéssel, maga is meglepődött, hogya könyv-
tárosok mennyi adminisztrációs feladattal vannak terhelve, "ezerfelé"
gépelték, sokszor ugyanazokat az adatokat. A Pannonhalmán is jól
bevált szoftver segítségével adatbázisból történik a könyvtári adatfel-
dolgozás. Az adatbázisokat pedig a Széchenyi Könyvtár folyamatosan
tölti fel. A másik cél, hogy a könyvtárak adatai nyilvánosan is elérhe-
tők legyenek az interneten, amely az adatbázisból történő adatfeldol-
gozás segítségével megteremthető. Ugyanakkor a két könyvtár adat-
feldolgozásával létrejön egy regionális, kistérségi adatbázis is, amely
bekerül az országos adatbázisba. Ez a munka nem csupán katalógus-
cédulák rögzítését, digitalizálást, virtuálisan bevitt adatokat, zenehall-
gatási lehetőségeket, internetes újságet jelent, hanem a kultúra érté-
két, amely mindenki számára elérhetővé válik. Lehetövé válik a von-
záskörzetben élőknek, fiataloknak, időseknek egyaránt a világhálón
keresztül hozzájutni a könyvtári adatbázishoz.

.Mindkét településen a választható beszerzések körében siketek és
nagyothallók számára indukciós hurkot telepítünk, ezzel biztosítva
részükre a specialis könyvtári szolgáltatást, segítve a tájékozódást."

- olvashatjuk akiadott sajtótájékoztatóban. Wi-fi kerül kiépítésre,
amely lehetövé teszik a helytől független, egyenlő esélyü hozzáférést
az információ vagyonhoz.

Timkó János, a Microchip Kft. ügyvezető igazgatója ismertet-
te, hogy az információs hálózat szállítása értékarányban történik. A
pusztaszabo\csi könyvtár Szirén integrált könyvtári rendszert, három
számítógépet, egy munkaállornást, négy rnonitort, egy laptopot, egy
nyorntatót, egy fénymásolót. 6 Office programcsomagot, szünetrnen-
tes tápegységet, vírusirtót kap. Wi-fi indukciós hurkot telepítenek,
honlapot hoznak létre. Az adonyiak ugyanolyan rninőségű felszerelést
kapnak, a pályázatnak megfelelő mennyiségben.

A projektindítón Suszter László átadta Czompó István polgármes-
ternek a pályázati transzparenst. A tájékoztató után a meghívottak
megtekintették az adonyi könyvtárat.

CzMllé

Hősök Napja, Trianoni megemlékezés
2070. május 30. Pusztaszabolcs

Május utolsó vasárnapján van a Hősök Napja. Ebben az évben
ez a jeles nap május 30-ára esett. A Hősök Napja megtartását két
törvény is előírta! Két olyan törvény, melyekről megfeledkeztek,
ugyanakkor hatályon kívül helyezésük sem történt meg.

"Nemzetünk hősi halottainak kegyelemteljes tiszteletét meg-
felelő módon kifejezésre kell juttatni, és az utókor számára meg
kell örökíteni" - mondták ki 1917-ben. Az ünnep eredetét az
1917. évi VilI. törvényre vezethetjük vissza. Ezt követte az 1924.
évi XIV.törvény, amely a hősök emlékünnepének megrendezé-
sét hét pontban szabályozta. A honvédség számára ez az 1925.
május 1-jén kiadott. 2519. sz. körrendeletben jelent meg. Egy
másik, az 1942. április 25-én kelt körrendelet kimondja, hogy
1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért és emléküket
ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell őrizni, mint a koráb-
ban elesettekét.

Véget ért a háború. Mintha a két törvény meg sem született
volna, semmi sem történt fél évszázadon áto A rendszerváltás
után a történelmi igazságtevés részeként, 1992-ben a budapesti
Ludovika Akadémia épülete előtt újból felállították a hősök em-
lékművét, és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottai-

nak, katonai és polgári áldozatainak emléke előtt május utolsó
vasárnapján, a Hősök Napján. Az ezt követő években aztán egy-
re több felől hallhattuk, hogy megemlékeztek hőseinkről. Majd
a hősök emlékének ünnepét kiterjesztették az 1938 után eleset-
tekre is.

Pusztaszabolcson, 2010. május 30-án, az 1.világháborús szo-
bornál, a II.világháborús emléktáblánál és a Trianon táblánál el-
ső alkalommal ünnepelték meg a Hősök Napját, amelyet a Job-
bik helyi alapszervezete rendezett meg. Az ünnepséqet össze-
kapcsolták a Trianon megemlékezéssel. Megemlékező beszédet
mondott Rozgonyi Ernő országgyűlési képviselő és a párt alelnö-
ke Murányi Levente országgyűlési képviselő, valamint Makovek
Zsuzsanna.

A megemlékezésen elhangzott a szabadság fontossága éle-
tünkben, a magunk, a család a nemzet dolgainak felelősség-
teljes rendezése, a mindennapi hősök szerepe, munkája a haza
megtartásában, a nemzet összetartásában.

A megemlékezők koszorúkat és virágot helyeztek el az emlék-
helyen.

CzMné
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Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok értékelése
A gyermekek védelméről és gyámügyi igaz-

gatásáról szóló törvény értelmében a testület
megtárgyalta az e témában készített átfogó ér-
tékelést.

Pusztaszabolcs lakosságának 21,9 száza-
léka tartozik a 0-18 éves korcsoportba, 1394
fő. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény-
re szorul közülük 212 családból, 447 fő. Rend-
kívüli támogatást kapott 335 esetben 482 gyer-
mek. 121 család két alkalommal élt a támoga-
tás lehetőségével. Ez 3 302000 Ft volt. A jövő-
re nézve fontosnak tartják a prevenciót, a fel-
merülr veszélyeztetettség esetén intenzív csa-
ládgondozást, a személyes segítő kapcsolatot.
Kézműves foglalkozásokat, nyári tábort, kirán-
dulásokat szerveztek a gyermekeknek.

A Karitasz helyi csoportja élelmiszer ado-

mányokkal, gyógyszerek kiváltásában segítet-
tek. A Sebes Folyó Alapítvány szintén nyári
táborokkal, élelmiszer szétosztásával, progra-
rnokkal segített a rászoruló gyermekeknek és
családjaiknak.

A Gyermekjóléti Szolgálatot 373-an keres-
ték fel: 203-an önként, 128-an hívásra, 42-en
irányítottként keresték fel. Anyagi problémák-
kal I98-an, gyermeknevelési gondokkaI213-.
an, magatartás-zavarral 94 alkalommal. 2009-
ben az előző évekhez képest nőtt a megélhe-
tési gondokkal küszködők száma. Duplájára
nőttek a gyermeknevelési és a családi életvi-
telből adódó problémák.

A Zsiráf Óvodában a 104 gyermekből 36
hátrányos helyzetű. A védőnő rendszeresen
emlékeztetőt küld azoknak, akiknek különböző

vizsgálatokon részt kell venni. Logopédus he-
ti két alkalommal foglalkozik a gyermekekkel.
Orvosi szakvélemény után gyógytestnevelésre
heti egy alkalommal járnak. A Manóvár Óvo-
dában 46 gyermek hátrányos helyzetű, tartós
fogyatékkal élő gyermek 3 fő.

Az általános iskolában a nehezen kezel-
hető, a magatartási, a tanulási, beilleszkedé-
si zavarokkal rendelkező gyerekek száma fo-
lyamatosan növekszik. Jelenleg 61, az elmúlt
évben 45 volt. A középiskolában a hátrányos
helyzetű tanulók száma 23 fő, a tartósan be-
teg tanulók száma 12 fő.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
által szervezett esetmegbeszélésekre. szak-
mai forumokra rendszeresen járnak az intéz-
mények képviselői.

Beszámoló a 2009-ben végzett családsegítésról
A klicnsekről

2009. január elsejévei az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás új
intézményt hozott létre szociális alapellátási és gyermekjóléti felada-
tok ellátására, mely részben önállóan gazdálkodó intézményként mű-
ködik. em kötelező feladatként bevezetésre került az adósságkezelé-
si szolgáltatás is 2006 őszétől. Amíg 2008-ban 215 fő vette igénybe
ezt a szolgáltatást, addig 2009-ben 308 fő. A rendszeres szociális se-
gély feltétele az 55 év felettieknél a családsegítővel.történő együttmű-
ködés. 2009-ben 17 fővel kötöttek együttműködési szerződést. Beil-
leszkedési programban kell részt venniük, amelynek célja az együtt-
működésre kötelezett problémájának beazonosítása, majd ebből kiin-
dulva rnunkavállalásra képessé tevése. "Ennél a klienskörnél, ez szin-
te lehetetlen ... nem motiválja őket már semmi, hiszen némelyik már
szamos elutasításban. sorozatos kudarcban részesült. és ez főleg az
életkoruk miatt történik. Ezeket az alulképzett, fásult, szenvedély-
betegséggel küzdő, kóros énképpel rendelkező, mentális zavarokkal
küzdő, szociálisan elszigetelődött egyéneket már nem lehet munkára
képes állapotba segíteni. Egyéni tanácsadás keretében próbáljuk ezt
megtenni. de leginkább életvitelének javítására ösztönözni, elhatáro-
zásában (ha eljut odáig) segíteni."

A dolgozókról
"A munkáltatói jogutódláskor ígéretet kaptak a dolgozók, hogy

munkakörük, illetményük, juttatásaik, rnunkavégzésük helye nem vál-
tozik. Ez az egyéb juttatások tekintetében nem valósult meg maradék-
talanul, pl. a munkaruha juttatás mértéke. Sérült a szolgáltatás színvo-
nala, hiszen 2009. októbere óta van csak pszichológusunk. A dolgozók
magukra maradtak, tájékoztatásuk, az információk átadása hiányos.

agyon fontos lenne a szociális ellátásban dolgozók helyzetének
javítása, mivel a megélhetési nehézségek őket is sújtják, meg kell
küzdeniük a rájuk nehezedő lelki terhekkel, a kliensek gyalázkodá-
sainak, sértegetéseinek a feldolgozásával, a kiégettség elkerülésével.
Nyomasztólag hat az ágazatban dolgozókra a klienskörrel való azono-
sítás, megítélés. A településen élőkért való munkálkodásuk nehézsé-
gei, a felmerü It problémáink - úgy látjuk - nem igazán érdekli a tele-
pülés képviselőtestületét, vezetését.

Az önkormányzatok (kistérségek) a kötelezően ellátandó feladatai-
nak növelése mellett egyre szűkösebb forrásokból kell gazdálkodniuk,
egyre kevesebb jut a szociális kötelezettségek ellátására. A szociális
ellátásokra fordított pénz a társadalom, ezáltal a település normális
szinten történő működését segíti elő." - olvashatjuk abeszámolóban.
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Akkor tedd le a kagylót, ha elköszöntek tóled!
Mire a mentők megérkeznek ...

A apraforgó Kluh vendége volt Reszegi Imre mentős, akit Dr. Juhász Judit háziorvos
úgy mutatott he: ii és munkatársai veszik fel a telefont a kulcsi ügyeleten. Szinte mind-
nyájan voltunk, vagy kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy egy balesetnél segítséget kell
nyujtani, vagy csaladunk egyik tagjának, szomszédunknak mentőt kell hívni, mert rosz-
szul van. Hosszúnak tíínik ilyenkor az idő. Mit tegyünk addig, amíg a segítség, a mentők
meg nem érkeznek"!

Bevezetőjében elmondta, hogy szerencsé-
sek vagyunk rni pusztaszabolcsiak, hogy itt
a rnentőállornás, hiszen így sokkal hamarabb
segítséghez jutunk, rnint amikor még Duna-
újvárosból, a hatos úton jött ki a rnentő.

Vetítését egy Konstantin kereszttel kezd-
te, amelynek legfelső ágába írta a felismerés
szót, ami azt jelenti, hogy vegyük észre, ha
baj van! Fontos a segélyhívás: a hol-mi? Ez-
után az elsősegély, amíg a mentők ki nem ér-
keznek. majd következik a mentőellátás, ez-
után a szállítás alatti kontroll és a sürgőssé-
gi ellátás. Az elsősegélynyújtás életrnentést,
további egészségkárosodás megakadályozá-
sát, a gyógyulás elősegítését jelenti, amely
a személy védelme rnelleu népgazdaságilag
is hasznos tevékenység! - hangsúlyozta a ta-
pasztalt rnentős,

Felismerés
Az első tájékozódást jelenti. Mi történt?

Mi a panasza? Hol vérzik? Miért? Milye fáj?
Mióta? Hogyan fáj? Szed gyógyszert') Visz-
szarérve a bevezetőben jelzett: rosszul van
rnondatra, ami nem sok információt ad a va-
lós helyzetről, pedig nagyon sokszor elhang-
zik. Gyors, fontos adatokat tartalmazó tájé-
koztatót kell adnunk ilyen esetekben, rnert
ennek alapján dől el, hogy rnilyen mentő,

rnilyen felszereltséggel és milyen tudással
megy ki a helyszínre. Küldhetnek általános
felszereltségű mentőt, kiemelt rnentőautót,
rohamkocsit, speciális mentőt (koraszülött,
gyerek ... ) vagy helikoptert, attól függően rni
a panasz, mit jelent az, hogy rosszul van.

Segélyhívás
A 104-es vonalon vagy az általános se-

gélyhívón a 112-n jelentjük az esetet, amely-
ről hangfelvételt készítenek. EI kell rnondani,
hogy mi történt? Ki a beteg? Milyen állapot-
ban van? "Fiatal nő, a hátán szúrt sebbel, a
sebből ömlik sugárban a vér." Ebben az eset-
ben nem a neve szárnít. hanem például fiatal
férfi, középkorű nő, Hol történt? Pusztasza-
bolcson, a Kossuth utca 178-ban. Ha például
kiránduláson történik a baleset, és nem tud-
juk, vagy nincs cím, akkor találkozási pontot
kell megjelölni! Például Adony-Szőlőhegy, a
Kápolna sor elején, a kútnál vagy Cikolán, a
volt magtár épülettel szemben ...

Be kell rnondani a jelentő nevét és telefon-
számát! Ez azért fontos, hogyamentősök te-
lefonkapcsolatban tudjanak maradni: továb-
bi információkat tudjanak kérni, vagy taná-
csot adni az elsősegélynyújtáshoz. Előadónk
elmondta, hogy telefonon irányítva vezettek
már le szülést is.

"Akkor tedd le a kagylót, ha elköszöntek
tőled a rnenrősök!" - vagyis a beszélgetést
minden esetben a mentőszolgálat zárja' Ez a
legfontosabb szabály'

Elsősegélynyújtás
Csak annyit tegyünk, ami fontos, az élet-

ben maradáshoz szükséges, azaz elsősegély-
nyújtás, arníg a mentők meg nem érkeznek.

Légzésvizsgálat. ha tíznél kisebb a száma,
akkor lassu, tizenkettő és tizenhat között nor-
mális, tizenhat felett szapora. Fontos a légzés
ritmusa, mélysége, a hangjelensége. Asztmás,
kruppos esetben sípoló, tüdővízenyő ese-
tén szörcsögő hangot hallunk. Néma, ha lég-
úti idegentest akadályozza a légzést. "Fontos
tudni, ha megáll a szfv, akkor utána húsz má-
sodperccel később megáll a légzés is. Azon-
nal kezdhető ilyenkor az újraélesztés!"

Keringésvizsgálat: ha a pulzus 60 alatt van,
akkor gyér, hatvan és nyolcvan között normá-
lis, kilencven felett szapora. A körrnön lehet
a vértelítődési időt vizsgálni: ha benyornom a
körrnöt fehér, majd elengedern és két másod-
perc alatt ismét piros lesz, akkor nincs prob-
léma.

A bőr lehet sápadt, szürkés, kipirult, verej-
tékes.

Kirnentést akkor kell alkalmazni, ha a bal-
esetes vagy beteg eszméletlen, önálló rnoz-
gásra képtelen. Lehet a Rautek-féle műfogás-
sal vagy a tálca fogással.

A legnagyobb hiba az elmulasztott segít-
ségnyújtás. amelyre nem mentség a félelem,
az irtózás, a pánik és a közörnbösség,

"Felnőtt egy generáció, akik nem tanultak
elsősegélyt nyújtani. A tantervbe bele kell
tenni, hogy úgy jöjjön ki az általános iskolá-
ból, hogy képes elsősegélyt nyújtani. Ekkor
a jogosítvány megszerzésekor nem kellene
vizsgázni belőle."

Az ügyelet, mentő nem meghosszabbított
rendelés

Ezt tudnia kellene mindenkinek, mert a
rnentök kilencvenöt százalékát nem veszély
esetén hívják ki, hanem meghosszabbított
rendelésnek tekintik sokan.

A jövő vázolása
Az előadáson tájékoztatást kaptunk arról

is, rnilyen lesz a jövő meruőállomása, iliet-
ve azoknak központi, irányító, informatikai
csúcsrendszere.

Reszegi Imre mentős emlékeit, történése-
it hozzárendelve az információkhoz sok-sok
hasznos ismeretet idézett fel a hallgatókban
és az új ismeretekkel együtt talán sikerül egy-
egy váratlan vészhelyzetet eredményesebben
kezelniük.

CzMllé
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"GYAKORLATON HÍRADÓNÁLA SZA B O Les

Civilek együtt és külön-külön
Ahúsz éve megjelenő Szabolcs Híradónak időnként vannak olyan munkatársai, akik elkövetkező munkájukhoz szer-

kesztőségünkben szereznek gyakorlatot. Sokszor az olvasók erről nem is értesülnek. A"gyakornokok" többnyire a he-
lyi középiskolában érettségiző diákok közül kerülnek ki. Gondolom, szívesen emlékeznek Pálfi Adrienn Pintér Tiborról
és társulatáról készített cikkeire, vagy a Községtörténeti füzetek sorozat 10. kötetére, amelyet ElekZsuzsanna gyakor-
lata alatt írt, "A Szabolcs Híradó tizenöt éve" címmel. Ebben az évben Nagy Ákos mellett, Lepsényi Dorina és Uszkay Ré-
ka töltik gyakorlatuk egy részét újságunknál. Fogadják írásaikat sok szeretettel.

Akövetkező két oldalon Uszkay Réka interjúit olvashatják. Réka nem kapott könnyű feladatot: a civilstratégia megal-
kotását, a létrehozandó civil hálót kell bemutatnia a munkában résztvevö civilszervezetek által.

CSÁNYI KÁLMÁN igazgató urat fag-
gattam a civil stratégia kapcsán és a jövő-
beli civil szervezetek tervéról.

- Miben segítelle a pusztaszabolcsi civil
stervezetek életét és a Hagyományőrző és
Hagyomány teremtő Alapítványt az elkészült
Civil stratégia 2010?

- A civil szervezetek számára azért fontos
ez a civil stratégia, mert különbözőbb civil
szervezetekből, különböző korú személy vett

részt a ci vi I stratégia kialakításában és az de-
rült ki számomra, hogy a különbözőségek el-
lenére vannak dolgok, amikben egyet értünk
és ezeket az egyetértése ket rögzítettük a hosz-
szú távú elképzelésekben. Utána pedig meg-
próbáltuk rövidebb időtávokra is meghatá-
rozni, hogy milyen feladatok vannak.

Ha egy civil szervezeti vezető szeretné fej-
leszteni a saját egyesületét vagy a ci vii szerve-
zet szeretné saját civil szervezetét fejleszteni
például pályázati külső források bevonásának

segítségével, akkor van egy végiggondolt el-
képzelés. Nem csak azért készítettük el, mert

jó ötlet valamit megcsinálni, hanem azért,
mert látjuk, hogyaprogramnak mi lesz a foly-
tatása, hogyan, milyen nagyobb programba il-
leszkednek bele. Ezzel Pusztaszabolcs egysé-
gesebb lesz, a civil szervezetek számára pe-
dig azért jó, mert jobb marketing lehetősége
van például pályázatoknál, egy komplett képet
mutat a pályázati el bírálók számára.

- Milyen civil szervezetek vel/ek részt a ci-
vil stratégia elkészítésében?

- Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Ha-
gyományteremtő Alapítvány, Kutyabarát Klub,
Szabadidő Sport Egyesület, Öregdiákok Baráti
Köre, Csipesz Ifjúsági Egyesület, Magyar Rák-
ellenes Liga pusztaszabolcsi csoportja, Szebb
Jövőért Kulturális Alapítvány.

- A jövőben milyen változásokra lehet szá-
mítani civil részről?

- Legfontosabb dolog, hogy tudunk egy-
mással kommunikálni, tudunk egymáshoz
fordulni, ha kell valakinek valami, vagy ha
van valakinek valamilyen gondja, akkor a
másikat fel tudja hívni. Tudunk egymás mun-
kájában segíteni. Ez a legfontosabb változás.

PIRITYBRIGIT,a Csipesz titkárát faggattam az ifjúsági
egyesület jövőjéről.

- A civilszervezetek miben segítették eddig a CslEéletét?
- Elsősorban a Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapít-

ványt ke" megemlítenem. A kezdetektől támogatták a Csipeszt.
tőlük kaptuk az egyenpólónkat az első szülinapunk alkalmából. A

pusztaszabolcsi civil háló kiépítésének kezdeményezése is az ő ér-
demük - a stratégiai tréning megpályázása és megrendezése min-
den civil szervezetnek hasznára válik a településen. A Pusztasza-
bolcs Szebb Jövőjéért Alapítvány és a LEDEM Kft. is nagy segítsé-
get nyújt nekünk egy iroda biztosításával. Köszönettel tartozunk
továbbá a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. akik
helyszínt biztosítottak nekünk a koncert-estek lebonyolításához.

Ha túllépünk városunk határain. és régiós szinten gondolko-

dunk. az Életművész Ifjúsági Egyesület. a Szabad Tér Ifjúsági Egye-
sület. a veszprémi Várfok Alapítvány. az I.F.I.K. (lváncsai Fiatalok If-
júsági Köre), valamint a Zirc Városi Ifjúsági Fórum áll az élén annak

a listának. amely azokat a civil szervezeteket tartalmazza. amelyek
a legtöbb segítséget nyújtottak a Csipesznek.

- Mi az. amit a Csipesz elért és nagy dolognak számít az egyesü-
let életében?

- 2007 decemberében a Mobilitás országos konferenciáján és

Remélhetően összejönnek olyan pályázatok

is, amelyekkel tudjuk egymás munkáját segí-
teni. Például az alapítvány önkéntesek felké-

szítő oktatását pályázta meg a ci vii szerveze-
teknek a jövő év elején. Ennek segítségével
tudunk továbblépni, tudunk további párbeszé-
det, együttműködést generálni egymással.

- Hogyan látja a társadalmi szerepvállalá-
sát a szervezetnek, amiben tevékenykedik?

- A Hagyományőrző és Hagyomány terem-
tő Alapítványnak az a feladata, hogya hely-
történetet és a helyi közösségi tevékenységet
segítse. Emellett pedig segít se akismamák és
a kisgyerekes anyukákat munkához való ju-
tásnak az esélyeit, tehát valamiféle támogatást
adunk számukra. Jelen pillanatban az alapít-
vány a közösségi programok szervezésében, a
helytörténeti kiadványok készítésében, illetve
a helytörténeti gyűjtemény gondozásában lát
el különböző társadalmi tevékenységet.

Évenként ismétlődő feladat a Szabolcs Na-
pok szervezése, illetve annak pénzügyi ado-
mánygyűjtő szervezeteként működik az ala-

pítvány.

díjátadóján mi vehettük át a Közép-Dunántúli régió legígérete-
sebb ifjúsági egyesületénekjáró díjat. valamint nyertünk egy new
york-i utat. ahol egy nemzetközi konferencián vehetett részt kép-
viselőnk 2008 nyarán. Fontos számunkra. hogya FINálé. kezdi ki-

nőni magát az egyik legjelentősebb megyei. ifjúságnak szóló ren-
dezvénnyé. Idén már harmadik alkalommal rendeztük meg. s az
időjárás sajnos nem volt kedvező. ennek ellenére akadtak érdeklő-
dők. Azt is eredményként könyveljük el. hogy ismerik a Csipeszt a
régióban is - a képzéseken sok kapcsolatra tettünk szert.

- Milyen képzéseken vettetek eddig részt?
- 2007 tavaszán egy emberi jogi képzés keretén belül ismer-

kedtünk meg néhányegyesülettel és magával az ifjúsági mun-
kával. Ezt követően alakult meg a Csipesz. Azóta több képzésen

is részt vettünk. amelyek nagy része a pályázati rendszerekről és
pályázatírási módszerek megismeréséről szóltak. Ezek a képzések
nem pusztán azért fontosak. mert az ott elsajátított ismeretekkel
lehetőségünk nyílik a forrásteremtésre és eltervezett projektjeink
megvalósítására. hanem azért is. mert a tréningek során sok más
egyesületet ismerünk meg. amelyekkel a későbbiekben közös
programjaink is lehetnek. így a kapcsolatépítésre is remek alkalom
adódik egy-egy képzés alkalmával. akár réqiós, akár országos szin-
ten. A tréningek alkalmával megfordultunk már többek között Ko-
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G Y.A KOR LAT O N A HÍRADÓNÁLSZABOLCS
BESLÉNYIILOIKÓ pusztaszabolcsi védőnőt faggattam a Rák-

ellenes Ligával kapcsolatban.

- Mi a legfontosabb célkitüzése a Rákellenes Ligának?
- A Rákellenes Liga, mint a nevében is benne van elsősorban a rá-

kos betegek érdekében jött létre. A rák elleni küzdelem olyan szem-
pontból is fontos, hogya megelőzésre nagy hangsúlyt fektetünk. Ép-
pen ezért nem csak a már diagnosztizált rákos betegeket és családtag-
jaikat keressük fel, hanem az egészséges embereket is. Ők is sokszor
információra szorulnak, amit nem biztos, hogy megkapnak a rutinsze-
rű orvosi ellátás közben. Ezenkívül kiegészítő tanácsokat kaphatnak
itt a klubban.

Legfontosabb mottónk: Ismerd meg önmagad és vedd észre a vál-
tozásokat! Ez a gondolat érvényes mindig mindenkire életkortól és
nemtől függetlenül.

A Napraforgó Klubnak ezért is vannak nyílt napjai, ahol meghí-
vott vendégek előadásokat tartanak. Téma volt már a bőrdaganatok
veszélyei, ételkiegészítők és gyógyászati segédeszközök. Mióta tag-
ja vagyok a Napraforgó Klubnak, folyamatosan igyekszünk hirdetni,
plakátolni az előadásokat, de sajnos nem túl nagy az érdeklődés irán-
tuk. A Napraforgó Klub tagjai többnyire ott vannak, és érdeklődéssei
hallgatják ezeket az előadásokat.

- Mi az Ön feladata a Rákellenes Ligában?
- Egyelőre az egyesületben egyszerű tag vagyok, de ettől függet-

lenül, amiben tudom, segítem Juhász doktornő munkáját, aki a helyi
klubnak az elnöke.

Most az egészséges életmód kapcsán, az Életmód apon fogunk
megint rákszűrés! szervezni, valószínűleg itt a tanácsadóban a Napra-
forgó Klub szervezésében.

- Mi a legfontosabb célkitürése a Rákellenes Ligának?
- A legfontosabb célkitűzés, hogy küzdjünk a daganat ellen, illetve

a megelőzés. Ernellett szeretnénk elérni, hogy mindenki időben for-
duljon orvoshoz, ha baj van. Sajnos tudni kell, hogy a mai idősebb
kerosztály annak idején még abban nőtt fel, hogy nem illik önma-
gunkat megvizsgálni. Mostani idős nőknek nem természetes az, hogy
évente elmenjenek nőgyógyászati szűrővizsgálatra. Már az is nagy
öröm, ha a háziorvoshoz eljárnak vérnyomást, vércukrot ellenőriztet-

ni. Ezeket az embereket próbáljuk elérni és megértetni velük, hogy ők
is vigyázzanak magukra.

- Milyen akadályokkal kell megküzdeni az egyesületnek?
- Egyik érdekes akadály az érdektelenség. Például idén februárban

az országos Magyar Rákellenes Liga vezetője, Professzor Dr. Simon
tanár úr jött tartani egy előadást a daganatekról. kifejezetten a méh-
nyak daganatok kapcsán.

Ennek előzményeként, egy rövid sétát terveztünk "Séta adaganatok
rnegelőzéséért" és erre a sétára is vártuk az érdeklődőket, de sajnos a
nyílt előadásra kevesen jöttek el. Nem sikerült elérni, hogy mások ér-
deklődését felkeltsük.

A Retró Majálison az emberek kezébe adtuk - közel hatvan ember-
nek - a meghívónkat, hogy a következő héten hétFőn jöhetnek egy ki-
sebb beszélgetésre, és nem jöttek. Hiába volt még a személyes meg-
szólítás és az írásos emlékeztető, hogy hétfőn hova és miért várjuk
őket, nem jöttek. Azt a legnehezebb elérni, hogy kíváncsiak legyenek
erre a témára.

- Milyen eszközökkel küzdenek céljaik eléréséért?
- Gyakorlatilag most ez a lehetőség, hogy megpróbálunk minél

több embert személyesen megszólítani. Amennyiben ez sikerhez ve-
zet, akkor remélhetőleg hagyományos Életmód Napokra várhatóan to-
vábbra is lesz érdeklődés és fognak jönni majd a kihelyezett szürő-
vizsgálatokra.

- A pusztaszabolcsi civil szervezetek miben segítik a Rákellenes Li-
gát a céljai megvalásitásában?

- A többi civil szervezettel a kapcsolat abban lehetne még jobb,
hogy az ő tagjaiknak hatékonyabban továbbítanák az információkat,
ezekről a nyílt napokról, hogy esetleg onnan is jöhetnének érdeklő-
dők.

- Az Életmód Napokon szokott lenni szinpadi müsor, ahol táncol-
nak, énekelnek ...

- A színpadi program keretében a Harmónia Idősek Klubjának tag-
jai énekelnek, táncolnak. A Táncoló Pocik hastáncos társulat is fel szo-
kott lépni, illetve a tűzoltó csapat is részt szokott venni, akik bogrács-
ban főznek. Tehát ezek a fajta együttműködések egy programnál már
önmagában hatékonyak lehetnek, és ezt kellene a civil háló segítségé-
vel tovább bővíteni.

máromban, Veszprémben, a romániai Szovátán, Nagyvázsonyban,
Zámolyon, Seregélyesen és legutóbb Városlődön.

- Mik a jövőbeli terveitek?
- Terveink között szerepel, hogy befejezzük az irodánk felújítá-

sát, ami nagyban megkönnyíti majd munkánkat, mivel a hivatalos
és adminisztratív ügyek kezelése egy helyszínen összpontosul hat,
és helyszínt adhat a megbeszélésekhez. Természetesen szeretnénk
minél aktívabban részt venni a civil háló fejlesztésében, és továbbra
is fontos szempont, hogy fellépési lehetőséget biztosítsunk a fiatal
tehetségek számára. Fontos, hogy saját hangtechnikával rendelkez-
zünk, hogya koncert-estek lebonyolítása egyszerüsödjön, és szeret-
nénk készíteni egy ifjúsági filmsorozatot. Tervben van egy ifjúsági
ház (ahogy mi nevezzük: Teleház) létrehozása, ahol adott lenne a fi-
atalok kulturált kikapcsolódási lehetősége, internet hozzáféréssel,
esetleg sportolási lehetőséggel. Összel újra elindítjuk a filmklubot,
valamint az olvasókörrel egybekötve az apró tudósok óráját. Távlati
célunk egy Kistérségi Ifjúsági Találkozó megszervezése (KITkat).Ez
tulajdonképpen egy kis FINálé - ezt nem megyei, hanem kistérségi
szinten valósulna meg. Ezek mellett mi is szeretnénk képzést tartani
a pályázatírással kapcsolatban, ahol a résztvevők tapasztalatot cse-
rélhetnek sikeres és sikertelen pályázataikról, és egymást láthatnák
el tanácsokkal a hatékonyság növelésének érdekében.
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Kádár Tünde nevét sokan ismerhetik
már Pusztaszabolcson. Festményeit, alko-
tásait a városi rendezvényeken láthatják
az érdeklődők. Ennek a riportnak az ap-
ropója nem más volt, mint egy iváncsai ki-
állítás.

- Az utolsó kiállítás - amelyen te is részt vet-
tél - megnyitása április f7-én volt Ivánesán.
Milyen rendezvénysorozat keretében?

- A Dunatér Fesztivál egyik állomása volt
Iváncsa, így április 17-től, egy héten keresz-
tül lehetett látogatni a galériát, ahol más fes-
tők munkái mellett, az én képeirn is ki vol-
lak állítva.

- Meghívtak erre a kiállitásra. vagy jelent-
keziél?

- Lehetett önként is jelentkezni, bár én nem
tettem. Engem az egyik kedves ismerősöm
"ajánlott" úgymond, majd Iváncsa rendez-
vényszervezője vette fel velem a kapcsolatot.

- Mellől meddig tart maga a fesnivál? Mi-
lyen települések vel/ek még részt?

- Maga a rendezvény január 31-én kezdő-
dött Pusztaszabolcson, a zárása május 8-án
volt. A kistérség nyolc települése vett részt
rajta: Pusztaszabolcs, Iváncsa, Adony, Per-
káta, Beloiannisz, Kulcs, Szabadegyháza és
Besnyő.

- Hol volt az első kiállitásod? A képeiddel
főleg megyei rendezvényeken veszel részt, vagy
eset/eg másfelé és hívnak az országban?

- Az első kiállításern természetesen Pusz-
taszabolcson volt. Főleg megyei rendezvé-
nyeken láthatták a munkáirnat, de volt már rá
példa, hogy az ország más helyeire is hívtak.

- Merrefelé voltak kiállítása id az utolsó
egy évben? Volt olyan, amit kiemelkedőnek
tartasz ezek közül?

- Voltam Dunaújvárosban a Munkás Mű-
velődési Központban, Agárdon a termái für-
dőben, Székesfehérváron aMegyeházán,
Adonyban kétszer is a Tavaszi Képzőművé-
szeti Tárlaton, de vittem már képeket Bikaira,
Kulcsra és Rácalmásra is.

Amit kiernelnék, az egy budapesti kiállítás
volt. Két képemet bírálta egy művészettörté-
nészekből álló zsűri, hogy bekerülhetnek-e az
Újpesti Galériába.

- Úgy tudom, hogy volt egy képrdmüvésre-
ti és irodalmi pályázat, amin első helyezést
értél el. Mesélnél erről egy kicsit?

- A pályázatot magát Alsó-Mocsolád hir-
dette ki, ehhez a kis településhez családi szá-
lak kötnek. Egy régi ottani tanító, Kulcsár
József írt egy könyvet Mocsoládról. A fel-
adat az volt, hogy ezzel a könyvvel kapcso-
latban kellett készíteni valamilyen irodalmi
vagy képzőművészeti alkotást. Én természe-
tesen egy festménnyel pályáztam. Az egyik
kép a könyvben, édesanyárnék régi házát jut-

A SZA B O LeS
Táguló tér

2007-ben a Kádár család Kádár
Béla emlékplakettet alapított. Ezt
minden évben a középiskola tan-
testületének javaslatára, egy - a
magyar nyelvés irodalom területén
kimagasló eredményt elért - tanu-
ló kapja meg.2010-ben Várkonyi
Flóra 11. d osztályos tanuló vehet-
te át a plakettet Kádár Béla unoká-
játói, Berczi Gergötöl, aki jelenleg
a Szegedi Egyetem magyar szakos
hallgatója.

tatta eszembe, így innen sikerült ihletet me-
rítenem. Az eredmény hirdetés 2008 márciu-
sában volt, az első díjat ítélték oda nekem. A
képet természetesen felajánlotram. így azóta
is ott van kiállítva.

- A jövőben hol láthatjuk a munkáidat ?
- Felkértek, hogy egy őszi tárlatra vigyem

el a festrnényeirnet Besnyőre, ahol három má-
sik alkotó munkáival együtt lehet majd meg-
tekinteni őket, valamint Ivánesán szeretnének
egy állandó tárlatot létrehozni, ahol az én ké-
peirn is folyamatosan ki lesznek állítva.

- Van esetleg olyan rendezvény, ahova ki-
mondottan szeretnéd elvinni a munkáidat ?

- Nincs kimondott célom ezzel kapcsolat-
ban. Mindig örülök a meghívásoknak, hiszen
ahány helyen kiállítok, annyiszor látja új kö-
zönség a festményeirnet, mindig egy új néző-
pontból.

- Ezek szerint sikeres vagy a festészetben.
Nem gondolkoztál még azon, hogy csak ezzel
foglalkozz?

- Természetesen nagyon örülnék neki, ha
csak ezzel kéne foglalkoznom. Az egyetlen
probléma az, hogy festőnek lenni, egy na-
gyon esetleges szakma.

- Mi a véleményed az önképző táborokról?
- Nem tanultam sehol sem a festészetet.

Biztosan vannak olyanok, akikre nagyon jó
hatással tudnak lenni ezek a táborok, de az
én véleményem az, hogy a festészet egy önál-
ló tevékenység. Úgy gondolom, hogy egy fes-
tő elveszítheti a munkáinak egyedi vonásait,
ha más festők kritikáját tartja szem előtt és
ahhoz próbál alkalmazkodni. Persze ennek a
fordítottja is igaz lehet.

- Sok sikert kivánok neked a továbbiakban,
kiváncsian várjuk az újabb alkotásaidat!

Lepsényi Dorina
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Suba István tíz éve él itt Pusztaszahol-
cson. Többen ismerhetik, de ennek ellenére
biztosan kevesen tudják, hogy szabadidejé-
nek nagy részét szívesen fordítja a festés rnű-
vészetére. Képeit első alkalommal Ivánesán
állította ki, a Dunatér Fesztivál keretében.
Róla tudhatnak meg most kicsit többet.

- Mióta fogtalkozik jestésrettel ?
- Egészen a gyermekkorom óta. Édesapám

is festészettel foglalkozott, valamint apai
nagyanyám is, bár ő inkább akvarelleket ké-
szített. Az igazi tehetség ő volt. Amatőr fes-
tő volt ugyan, hiszen nem tanulta sehol sem
a festészetet, mégis a hollóházi porcelán szá-
mára készített díszítéseket, mintákat. A hábo-
rú után azonban már nem volt erre kereslet.

- Tanulla valahol a Jestészetet ?
- Igen. Gyermekkoromban jártam külön-

böző tanfolyamokra. Nagykárolyban szü-
lettem, nyolcvan kilométerre tőle található
Nagybánya. Biztosan sokan hallottak már a
nagybányai művésztelepről, vagy festőiskolá-
ról, fiatalon oda jártam, ott tanultam.

- Csak szabadidejében [est, hobbi seinten.
vagy esetleg komolyabban foglalkozik vele?

- Főként hobbi szinten, a családom számá-
ra. Megnyugtat, ha festhetek, a szabadidőmet
szívesen töltöm ezzel, ha a "múzsa homlokon
csókol".

- Milyen témákat Jest szivesen?
- Főként tájképeket, azon belül pedig he-

gyeket szeretek festeni. Magamat a "természet
szerelrnesének" vallom, hiszen nagyon szere-
tek hegyet mászni, természetet járni. Fotók,
képeslapok szoktak ihletet adni, sajnos nehéz
lenne eljutni ezekre a helyekre. Ebből kifolyó-
lag a fotózás is elég közel áll a szívemhez.

- Csak olajJestményeket készít?
- Igen. Ezt a technikát szeretem a legjob-

ban, ez a legkönnyebb számomra. Rajzolni
igazán nem szeretek, de festeni annál inkább.

- Az iváncsai kiállírásra meghívták, vagy
jelentkezett ?

Az ismeretlen "festőnk"

- Meghívtak. Nagyon meglepődtem, hi-
szen kevesen tudják, hogy festek, nem számí-
tottam erre a meghívásra, de nagyon örültem
neki. Azóta sem tudom pontosan, hogy ho-
gyan jutott el a "hírem" odáig.

- Pozitiv élmény volt az ön számára ez a
kiállítás?

- Természetesen! Figyeltem az arcokat a
rendezvényen. Jóleső érzés volt, hogy sokan
többször visszatértek, hogy újra megnézzék
a képeimet. Motiválást jelentett számomra.
Úgy éreztem, hogy festenem kell.

- Ezek szerint ez volt az első kiállítása?
Azóta volt már valahol a képeivel ?

- Igen, ez volt az első alkalom, hogy be-
mutattam a nagyközönségnek is a munká-
imat. Azóta voltam Adonyban is kiállítani

május 5-én. Valamint Ivánesán szeretnének
létrehozni egy állandó galériát, ahova szintén
megkértek, hogy vigyek pár festményt, úgy-
hogy most nagy munkában vagyok.

- Mit gondol az önképző körökről, tábo-
rokrál?

- Én személy szerint nagyon jó dolognak
tartom, egyáltalán nem ellenzem. Úgy gon-
dolom, hogy nem lehet negatív hatása a fes-
tőkre. Én szeretem, ha másoktól hallok kriti-
kát a munkáimra, legyen az pozitív vagy ne-
gatív. Ha építő jellegű kritikáról van szó, azt
természetesen megfontolom, és ha én is he-
lyesnek tartom, akkor akár meg is fogadom.

- Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a to-
vábbiakban! Kíváncsian várjuk az új munkáit!

Lepsényi Dorilla

Elvesznek a tehetségek?
Mi hajszolja a tehetséget? A lelkiismeret, meg az ambiciá. Nem

könnyíí közel Jérkőzni olyan emberekhez, akiknekfontosabb a hivatá-
suk, nún! a magánéletük. Az ő számukra egyetlen dolog van: megélni
az eredményességet. a találmányt, az alkotást, a sikert, és ezzel együtt
az elismerést. Mit teszünk azért, hogy ezek az emberek kárpótolva le-
gyenek, ha megélik magukban a sikert, de nincs anyagi elismerés, és
kénytelenek szegénységben tengetni alkotói életüket. Látjuk őket, akik
nemes szenvedélyűket újra meg újrafölerősítik, nem hagyják el magu-
kat, alkotnak. Ha ismerünk ilyen embereket, bízunk abban, hogy ké-
pesek hosszú időn át úgy alkotni, hogy érdemes lenne támogaini őket?
Biztosan találkoztunk már ilyenekkel.

Hallottam két tehetségről, akik sosem kerültek közel egymáshoz, és
az évek csak fokozták a koztuk lévő távolságot. Most itt vannak, pró-

bálnak kapcsolatot teremteni. Korábban kellell volna, most már késő?
Ha a barátkozásra gondolsz, akkor nem. Igaz, nem lesz olyan köny-
nyű, mint annak előtte, sőt lehet, hogy évekig tart, mig megtörik a jég,
de van remény.

Semmelweis Ignáera ki figyelt? Csak a betegek. Miután meghall,
már nem kellett tőle tartani, elmúlt a féltékenység, meg is kapta az el-
ismerést. Ma is így van? Sokat változott az emberi természet, de a te-
hetségek támogatása, a megkülönböztetelt figyelem, figyelmesség ma
sem erénye a társadalmunknak. Mégis bízni szeretnék abban, hogy
egyre több lesz az olyan ember, aki úgy tud támogatni, hogya kedvez-
ményezett csak azt érzi, már egy kicsit jobb leli az élete.

ValÓSZÍnű,hogy meg fogja köszönni a maga módján - nem veszik el.
Balogh Márla
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VÁROSI 2 O 1 O GYERMEKNAPGYERMEKNAP

A Városi Gyermeknap szervezői
és támogatói: Városi Önkormány-
zat; Művelődési Ház; Ot-tó Étterem
és Italdiszkont; Harmónia Nyugdí-
jas Egyesület; Öreg Diákok Baráti
Köre; Tiszta Utak, Élő Táj; Csipesz
Ifjúsági Egyesület; Önkéntes Tűzol-
tók; Napraforgó Egyesület; Sárosdi
Istvánné; Ispán György; Domak
György; Pi-vízés Egészségbolt.

A kézművesfoglalkozások veze-
tői: Szabó Tiborné, SchneéJánosné,
Dudásné Mester Judit, Kovács Éva,
Szabóné Czuczai Katalin.

Mindenkinek köszönöm a mun-
káj4t, idejét, energiáját, adomá-
nyait:

KissKornélia
közművelődés-szervező
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VÁROSI GYERMEKNAP 2 O 1 O GYERMEKNAP
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Audiovizuális emlékgyűjtés Pusztaszabolcson
TÁMOP-3.29/B-0812-2010-0017

A TÁMOP-3.2.9/B "Audiovizuális emlék-
gyüjtes" című pályázat célja a szociális és ál-
lampolgári kompetenciák megerősítése, a de-
mokráciára és a toleranciára nevelés fejlesz-
tése.

A konstrukció közvetett célcsoport ja azok
a pályázatban résztvevő diákok, akiket a
TÁMOP-3.2.910811IA kiemelt program által
kiképzett pedagógusok felkészítenek audio-
vizuális emlékgyűjtésre.

A konstrukció közvetlen célcsoport ja azok
a pályázat keretében kiképzett pedagógusok,
akik a pályázatban résztvevő diákokat felké-
szítik audiovizuális emlékgyűjtésre.

A hazai középiskolai történelem-oktatás-
ban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni
korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű
társadalmi csoportok - a közvéleményt sok
tekintetben megosztó - témaköre. Ezen ál-
lapot változtatása indokolt, hiszen a diákok
állampolgári és szociális kompetenciái, tár-
sadalmi tudatossága a jelenkor esemény tör-
ténetének anyagára alapozva, az annak fel-
tárásába való aktív bekapcsolódás (közvet-
len tapasztalás, személyesség) lehetőséget is
megteremtve. nagyságrendekkel jobban fej-
lesztherök. A közelmúlt történeti eseménye-
inek feltárására és bemutatására a korszerű
szakmai módszerek és informatikai eszközök
új utakat nyitottak, a hagyományos és új típu-
sú dokumentumok és tartalmak digitalizált,
multimédiás prezentációja pedig képes meg-
szólítani a középiskolás korosztályt.

A formális oktatásban folyó állampolgári,
történelmi képzés során erősíteni szükséges a
közelmúlt történelmi eseményeinek feldolgo-
zását, amelynek során szükség van nem-for-
mális módszerekre.

A projekt keretében megvalósuló szakmai-
tartalmi fejlesztés nyomán, továbbá folyamatos
szakmai támogatása, segítségnyújtása mellett
a középiskolánk diákjainak bevonásával kerül
sor az elmúlt évszázad, ill. a közelmúlt történe-
ti eseményeit felidéző, még élő szemtanúk fel-
kutatására a közrernűködő diákcsoportok szű-
kebb környezetében (pl. családtagok, rokon-
ság, lakókörnyezet, ismerősökstb.), a feladat-
ra a projektgazda által speciálisan felkészített
szaktanárok irányításával és felügyeletével.

Részcélok: A középiskolai történelemokta-
tás módszertanának gazdagítása; A középis-
kolai diákok felkészítése a TÁMOP-3.2.9108-

ll/A kiemelt projekt keretében kifejlesztett
audio-vizuális forrásgyűjtés technikájának
használatára, audio-vizuális források elkészí-
tése; Az elkészült huszonöt darab audiovizu-
ális forrás oktatási segédanyagként való fel-
használása a középiskolai történelernoktatás-
ban.

A projektben támogatott tevékenységek:
• A középiskolai tanulók felkészítése tan-

órán kívüli tevékenység keretein belül az
audiovizuális adatgyűjtés elvégzésére
(interjúkészítés technikája, a szükséges
eszközök használata stb.);

• Az interjúk elkészítésének rnegszervezé-
se, interjúalanyok azonosítása, felkutatá-
sa;

• 1939-90 közötti korszak tanúival élet-
útinterjúk készítése tanórán kívüli tevé-
kenységek formájában, a TÁMOP-3.2.9/
OS/I/A kiírás keretében kidolgozott te-
matika alapján a feladatra a projektgazda
által speciálisan felkészített irányításával
és felügyeletével;

• A tanárok részvétele a pályázat tartalmá-
nak megvalósítását segítő konzultáció-

kon, tanácskozásokon, konferenciákon;
• Tanórán kívüli tevékenységek megszer-

vezése a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény alapján (pl. szakkör,
klub), amelyek tematikájukban és céljuk-
ban megfelelnek az Útmutató C l.1 pont-
jában megnevezett tevékenységeknek.
illetve kapcsolódnak a TÁMOP-3.2.9/
OS/I/A kiemelt projekt céljaihoz;

• Az interjúk elkészftéséhez, feldolgo-
zásához szükséges technikai feltételek
megteremtése.
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Szabolcs Vezéres sikerek
a Helikoni Ünnepségen
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Gratulálunk a Keszthelyi Helikoni Onnepségeken si-
keresen szereplő középiskolásoknak.

2010. május 29-én adták át a Templomkerti Hagyo-
mányőrző Központot Dinnyésen. A Velencei-tó legje-
lentősebb kulturális központja háromszázhatmillió
forintos pályázati erőforrásból épült. A megnyitón fel-
lépett Sebestyén Márta, a Csík zenekar és a környék-
beli hagyományőrző egyesületek, csoportok. Termé-
szetvédelmi, képzőművészeti kiállítások láthatók.
Van konyhakert, házi állatok udvara, és bejárható a ti-
zenöt kilométer hosszú Madárdal tanösvény is.

A központtal szemben most építenek egy vasúti
megállóhelyet, amely lehetővé teszi a könnyű megkö-
zelíthetőséget.

uzío küldi ..

Pedagógusnap alkalmából sok szeretettel köszöntjük a
Pusztaszabolcson tevékenykedő pedagógusokat. Kívánunk
munkájukhoz sok sikert, jó egészséget és nagy kitartást.

Szerkesztőség

Gratulálunk Patonai Erika szakmai munkaközösség veze-
tőnek és Nagy Sándor gondnoknak, akiket a Fejér megyei
Közgyűlés elnöke, dr. Balogh Ibolya Elnöki dícséretben ré-
szesített. Az Elnökasszony az elismeréseket ünnepélyes ke-
retek között Székesfehérváron adta át a pusztaszabolcsi kö-
zépiskola két közalkalmazott jának.

További sikereket kívánunk számukra.
Csányi Kálmán

igazgató

KÖSZÖNET A POLGÁRÖRSÉGNEKI
Tisztelettel köszönjük a Polgárőrség tagjainak, hogy

rendszeresen biztosítják a Négy ÉvszakMaraton program-
jaihoz és sportrendezvényeinkhez az útvonalat.

A rendezők

A FINÁLÉ, AMIISMÉTLÖDIK ÉS FOLYTATÓDIK
Második alkalommal rendezték meg a FINÁLt regionális

ifjúsági találkozót Agárdon. Az elmúlt évben a göttingeni
járás és Fejér megye között zajlott egy ifjúsági környezetvé-
delmi projekt, amelyben helyi középiskolások is részt vet-
tek Tánczos Krisztina tanárnő vezetésével. Az egy év alatt
elkészített pályamunkákat értékelte a zsűri és a pusztasza-
bolcsi csapatot találta legérdemesebbnek az első díjra. A di-
ákok 1500 eurót nyertek, amelyet egy németországi tapasz-
talatcserére és különféle programokra használtak fel.

A második helyezett a székesfehérvári Lánczos Kornél Kö-
zépiskola, a harmadik pedig a sárbogárdi gimnázium lett.

GratulálunkTánczos Krisztinának és tanítványainak!

BRONZ MINÖsíTÉST KAPOTT
AZ ADONY-PUSZTASZABOLCSI RUBIN CUVEÉ,
AVAGY VEGYES VÖRÖSBOR

"Az értékelésre beadott bor Pusztaszabolcson, az adonyi
vasút mentén termelt Zweigelt 2/3 és Adony ráchegyi Otel-
ló 1/3 arányú házasításából keletkezett. A Zweigelt lágysá-
gát az Otelló markáns karakterévei javítottam.

Az eltérő szüretelési idők miatt mindkét szőlőt egymás-
tól függetlenül, nem bogyózott törkölyön, kádban érjesz-
tettem.

A házasítás az első fejtés után 2009. novemberében tör-
tént. Az érlelés és a tárolás akácfahordóban történik. A má-
sodik fejtés márciusban történt. A fejtések során borkénnel
kezeltem a bort:'

(Részlet a pusztaszabolcsi borosgazdának a borról ké-
szült tájékoztatójából.)

Gratulálunk Czöndör Mihálynak!
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1.MEZÖFÖLDI
NÉPMÜVÉSZETI TÁBOR

Szeretettel meghívunk minden kedves 6-30 éves érdek-
lődőt Pusztaszabolcsra 1. táborunkba. Kezdő és haladó ér-
deklődők egyaránt jöhetnek. A tábor végén Gála műsor ke-
retén belül lehet bemutatni a tanultakat.

A tábor ideje: 2010. augusztus 16-22-ig.
Helye: Művelődési ház, Adonyi út 12.

PROGRAM
Hétfö 9.10-12.30 Mezőföldi táncoktatás

12.35-13.35 Ebéd
14.00- 17.35 Mezőföldi táncoktatás

Kedd 9.10-12.30 Mezőföldi táncoktatás
12.35-13.35 Ebéd
14.00-18.00 Mezőföldi táncoktatás
18.15-19.30 Ismerkedős szalonna sütés

daltanulással
Szerda 9.10-12.30 Kézműveskedés

(csuhézás, gyöngyözés)
12.35- 13.35 Ebéd
14.00-17.35 Mezőföldi táncoktatás

Csütörtök 9.10-12.30 Mezőföldi táncoktatás
12.35-13.35 Ebéd
14.00-17.00 Mezőföldi táncoktatás
17.00-17.35 Daltanulás

Péntek 9.00-12.30 Mezőföldi táncoktatás
12.35-13.35 Ebéd
14.00-17.00 Csoportos koreográfiatanulás
17.00- Szenvedélyek- és Életrnód Na-

pok megnyitója - szabadfog-
lalkozás

Szombat 9.10-12.30 Kézműveskedés
12.35-13.35 Ebéd
14.00-15.00 Csoportmunkák összefoglalása
15.00-16.30 Zenekari próba
17.00-18.30 Gálaműsor /Táborzárás
19.00-24.00 Élőzenés táncház

Vasárnap Szabad foglalkozás a Szenvedélyek
és Életrnód Napok záró napján

A tábor díja 16000 forint, amely tartalmazza az oktatás, a
kézműves foglalkozás, az ajándék póló, az ebéd, a zenekar, a
táncház és minden egyéb foglalkozás díját, ami a program-
ban szerepel, A programváltozás jogát fenntart juk.

A Szenvedélyek és Életmód Napok programja csak ké-
sőbb kerül pontosításra.

A tábor minimum 30 fö jelentkezése után indul.
A bejárásra útvonaltervezést vállalunk. Vonattal a legegy-

szerűbb, program a menetrend hez van igazítva.
Ajelentkezési lap mellékelten kapható, korlátlan mennyi-

ségben terjeszthető.

Szervező: Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
Táborvezető: Kiss Kornélia
Szakmai vezető: Suplicz Mihály
Általános helyettes Simon István

Programértékelő közgyűlés
a Polgári Egyesületben

Az április végi közgyűlésen Csányiné Pergel Andrea értékelte a
Polgári Egyesület 2009-es évét. Értékes programok, sikeres pályá-
zatok jellemezték az elmúlt időszakot. .Kcnszolidált gazdálkodással
és az önkormányzati támogatással kiegyensúlyozott pénzügyi hely-
zete van az egyesületnek, biztosított a működés fedezete." -mondta.
Az idei év orgona koncertjeinek száma függvénye az anyagi lehető-
ségeknek, az ezt biztosító pályázatok eredménye még ismeretlen. Az
egyesület két tagja is, településen túlmutató kitüntetést kapott: Olgi
néni országos, Baltási atya pedig megyei elismerést vett át március
15-én. A 2010-es év tervei között kirándulás, előadások szerepelnek.
Május 8-án megszervezik a Közösségi ház takarítását, ekkor végzik
a környéken a szemétmentesítést is. Megbeszélték a Trianoni meg-
emlékezés részleteit is. Almási Vince kisiratosi polgármestert kérik
fel az ünnepi megemlékezésre.

Néma felállással emlékeztek meg tragikus hirtelenséggel elhunyt
társukról, Tóth Zsuzsa védőnőről.

CzMné

Kistérségi
Kulturális Fesztivál

Nagy sikerrel zárult a Kistérségi Kulturális Fesztivál,
ahol Pusztaszabolcsról is többen jelen voltak. A fenti
képen Batykó Szilvia keramikus és termékei láthatók.
Ebből az alkalomból megjelent a Kistérségi Kulturális
Kalauz Percsi Tibor szerkesztésében (a két képet is ő
készítette) .
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Közöd! Legyen hozzá KÖZÖD!
Önkéntes Fiatalok Napja, 2010. április 24.

Több időpont elvetése után május 2-ára
végre sikerült megszervezni a már hagyo-
mányos "Tiszta Pusztaszabolcsért" elnevezé-
sű szernétgyűjtést, rnellyel a Magyar Közút
Nonprorit Zn. országos Föld napi akciójához
csatlakoztunk.

A "Tiszta utak, élő táj" Egyesület tőlük
kapta a szemetcszsákokat, védőkesztyűket.
láthatósági mellényeket és azt az oktatási
anyagot, amit minden résztvevővel meg kel-
lett ismertetni.

Az akció előtri héten a balesetvédelmi ok-
tatás anyaga elhangzott a sulirádióban. Az al-
só tagozaios osztályokban a tanítók külön is
felhívták a gyerekek figyelmét a veszélyfor-
rásokra. Ezután a diákok regisztráltak. jelez-
ték részvételi szándékukat. Az iskolában volt
idő kitölteni a jelenléti íveket. Így az akció
napján már csak névsorolvasást tartottunk.
Aki eljött, annak a nevét kipipáltuk. Pár perc
alatt lezaj Iott az egész.

Május 2-án Anyák napja volt. Nem túl sze-
rencsés, de nem akartuk tovább halogatni a
dolgot. Ráadásul május l-jén nagyszabású
retrómajális zajlott a városban, így volt ta-
karítanivaló bőven. A polgármesteri hivatal
előtt gyülekeztünk. Borús idő volt, szerner-
kélt az cső. Sajnos emiatt sok gyerek nem
jött el, de azért így is voltunk szépszárnmal.
A zsákok, védőkesztyúk. mellények kiosztá-
sa után együtt átmentünk az előző napi ma-
jális helyszínére, a sportpályara. Miután ma-
gunkra fújtunk több flakon kullancsriasztót,
munkához láttunk. Volt dolgunk bőven. Még
a cigicsikkeket is összeszedtük. Sok zsák telt

meg szernéttel. Mikor megtisztult a pálya, ut-
cák, közterületek szerint csapatokra osztottuk
agyerekeket. Mindenhová kerültek felnőtt
vezetők, akik irányították a munkát. Mint a
rnéhek, kirajzott a gyerek sereg, és átfésülte a
várost. Közben az egyesület rnunkatársai ko-
esival ásványvizet osztottak a szomjas dolgo-
zöknak. A teli zsákokat az utak mentén hagy-
tuk, amiket másnap összegyűjtöttek és elszál-
lítottak. 10 órára mindenki végzett a saját te-
rületével, és kicsit ázottan, de csöppet sem
rosszkedvűen hazamentűrik.

Az iskolában osztályfőnöki dicséretben
részesültek a résztvevő diákok. A "Tiszta

utak, élő táj" Egyesület pedig a Gyermekna-
pon fogja megköszönni munkájukat egy-egy
fagyijeggyel.

A program célja rninden évben az, hogy
minél több gyereket bevonjunk a várostakarí-
tásba. Ószintén hiszem, hogy az a gyerek, aki
nem rest mások szernetéért lehajolni, nem vá-
lik szemetető felnőtté. Pontosan 100 gyerek
vett részt a projektben. Bízom benne, hogy
ők százan környezeuudatos, természetet óvó
felnőttek lesznek. Ha így lesz, elértük a cé-
lunkat.

Dudásné Mester Judit

Nem mind fénylik, ami arany(árban) van!
Energiatakarékos izzák tesztje a Kosár magazinban

Tizenhat kornpakt (energiatakarékos) fénycső teszt je olvasható a
Kosár magazin új számában. A komoly laborháttérrel készült nem-
zetközi tesztben vizsgálrák a megtérülési időt, a hidegben rnűködést,
a színhűséget, a fénykibocsátast és a tartósságer. A tesztelt termé-
kek komoly különbségeket mutattak, a legjobb egy hazai gyártású
General Electric termék lett.

Az Európai Bizottság 2008-as határozata alapján 20l2-ig rninden
hagyományos, izzószál as villanykörte gyártása fokozatosan megszü-
nik az EU-ban. Jelenleg 75 wattos és nagyobb izzókat már nem lehet
előállítani. A határozat rnegszületésének elsődleges indoka az ener-
giatakarékosság, s azon keresztül a klímavédelem ügye. Sok szem-
pontból, sokan vitatják azonban a hagyományos izzókat Európából
száműzö intézkedést. A kérdések egy részét pedig csak a közeljövő
műszaki fej lesztései rendezhetik majd megnyugtatóan.

A kornpakt fényesövek két legfontosabb, fölényes előnye: az ener-
giatakarékosság és a tartósság. A kompakt izzók egyhuzamban törté-
nő, tartós használatnál azonban az arra érzékenyeknél szem fáradás,
fejfájás léphet fel. Joggal lehet ugyanakkor abban reménykedni, hogy
a jobb rninőségű kompakt fényesöveknél a fejlesztések során ki lehet
küszöbölni ezeket a hatásokat.

Gyakran említett kritika, hogyakompakt csövek fénye nem adja
vissza a dolgok eredeti színét, rnert a színkibocsátási karakterisztikája
eltér a természetes fényétől. Az azonban mára kiderült, hogy e hatás a
fényesövek rninőségével fordítva arányos, azaz a fejlettebb fényesövek
színkibocsátása jelentősen kedvezőbb. Másrészt az erre különösen ér-
zékenyeknek a halogén izzók használatát lehet javasolni.

éhány érdekesség a tesztből:
- az izzók névleges teljesítményénél a mért teljesítmény több eset-

ben közel 10 százalékkal szerényebb volt, akadt ugyanakkor több
"túl teljesítő" fénycső is;

- még érdekesebb a névleges és a számított élettartamot megvizs-
gálni: van olyan termék (Megarnan), amely 15 évet ígér, de a teszt
tanusága szerint mindössze másfél évig "húzza", emellett két Phi-
lips és egy Sylvania izzó is jelentősert elmarad az ígértektől;

- A takarékos fénycsövek jellernzöen 1000 és 2000 Ft közötti össze-
gért vásárolhatóak meg, ettől felfelé tér el a rangsor legvégén kul-
logó Megaman termék, melynek 2.390 Ft a fellelt fogyasztói ára,
a tesztgyőztes GE izzó pedig mindössze 999 Ft-ért beszerezhető.

Bővebb információ:
Hacsek Tamás tesmzerkesnd, Kosár magazin, (30) 272-3897



SZABOLCS HíRADÓ

A Széchenyi István
Gimnáziumban
harmadik
alkalommal
hirdették meg
a Magyar Kultúra
Napjához
kötödően esszéíró
pályázatukat.
Általános iskolánk
két tanulója
benevezett
a versenyre,
melynek címe:
"Találkozásom
Széchenyi
Istvánnal" volt.
Johanidesz Tina
8. b osztályos
tanuló munkája
II.helyezést,
Sztupa Boglárka
8. c osztályos
tanuló esszéje
pedig 1.helyezést
ért el.
Felkészítő tanára
Vigyikán Klára.
Gratulálunk,
és további
szép sikereket
kívánunk!
íme a két nyertes
pályamű:

SZÉCHENYI EMLÉKÉV

"Szörnyíí kinok közepel/e írom ezt a levelet. Hozzá-
járul/am egy ember halálához. Búnrészese vol/am egy

véres tragédiának. Ha tud/am volna akkor, hogy mi-
lyen gyaláza/os célok eszköze vagyok ... Ha csak a

gyanakvás leg halványabb árnyéka is fölébred/
volna bennem megbizom tisztessége és jó szán-

déka felől, akkor ma nem konnyeznének árvák,
nem repedne meg asszonysziv és nem hordana gyásiru-
hál egy egész nemze/o Fogalmam sem vol/ ellenfelem ki-
lé/éről. Nem sej/hel/em, hogy minden egyes játszmával
egyre kocetebb juttatom a pusnulásho: a legnagyobb
magyar/o Milliókfájdalmának oka vagyok.

ls/en bocsássa meg vétkeimet!
1860. április 15. 1. W"
Minden egy verőfényesJebruári délutánon kezdődöII.

A tanítás után sétálni indultam a városba. A rendőrka-
pitányság épiilete előtt haladtam el, amikor egy suike,
bajszos férfi megszálitott:

- Fiú! Állj meg egy pillana/ra! Hogy hívnak? - kér-
dette.

- Joliann a nevem, tekintetes uram.
- Hallod-e, szere/nél játékkal pénzt keresni?
- Miféle játékkal, uram?
- No, gyere, odabent majd mindent elmondok'
Beinvitált egy kis fogadószobába, leűlteten, végig

kedves, figyelmes vol/ irányomban.
- Mondd csak, fiam, tudsz sakkozni?
- Tudok.
- III laksz Bécsen?
- Nem, nem, vidéken élek.
- Újságo/ olvasol?
-Nem.
- Akkor.feltételezem, nem vagy túl tájékorott az il/ho-

ni és a kiilföldi politikai torténésekben?
- Jól gondolja, uram, de az igazság az, hogy nem is

érdekel.
- Nagyszerű - mondta, és arcára valami furcsa, elé-

gedett mosoly ut: - Figyelj ide, - folytalla - van nekem
egy barátom, aki, hál, valljuk meg, most éppen nincs túl
jó állapo/ban. lsmeretségünk több évtizedes, kapcso-
latunk nagyon szoros volt, egészen addig, mig egyszer
csúnyán megsértettem. Hiába kér/em a megbocsátását,
ő engesrtelhetetlenűl megharagudott és meg szakíto lia
barátságunkat. Pár hete véletlenül tud/am meg, hogy

1821-ben történt a fent leírt eset. íppen Bécsbenvol-
tam meglátogatni kedvenc bácsikámat, Winterleider bá-
rót. Fiatal. arisztokrata hajadonként sok bálra meghív-
tak, és pont egy ilyenen találkoztam az úrral.

Nemesarcvonásai rögtön feltűntek nekem, bár fogal-
mam sem volt, ki lehet. Megkérdeztem tehát a bárónőt,
aki minden alkalommal elkísért a táncmulatságokra.

- Elnézését kérem, nénikém, meg tudná mondani,
hogy mi a neve annak a fiatalembernek?

- Kire gondolsz, kedvesem? Á, ő Széchenyi István
gróf. Furcsaelképzelései vannak, de igen művelt, sokat
látott ember. fpp most tért haza Spanyolországból.

Megköszöntem az információt, majd elgondolkodtam.
Furcsaelképzelések? Mit érthetett ez alatt Winterleider
bárónő? Kimentem az erkélyre friss levegőt szívni. Elme-
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már hosszú évek óta a döblingi intézetben pihen. Bor-
zasztáan aggódok érle, de inivel engem látni sem akar,
úgy gondoltam, jetentkerhetnét te erre a hirdetésre.

A ketembe nyomott egy újságos, amin a következő felhí-
vás vol/ bekeretezve: "Idős grof keres //Iaga mellé deákot,
kivel sakkami tudna. Ellenszotgáhatásképpen a busás fi-
ze/ség mellé szabad hosználati jog az úr konyvtáráhot. "

- No, mit szot ?
- Hábortos vénember, annyi bizonyos. - felel/em mo-

solyogva és visszaad/am neki a lapot.
- A gróf fize/ség é/ tetézvén én is megjutalmazlak ám,

ha teljesited egy aprócska kéréseme/o Minden héten kűl-
des: egy levélkét nekem, amiben részletesen taglalod
barátom állapotát, cselekvéseit, a veled megosztott gon-
dolatait ésbemutatod a látogatói/o

- Rendben.
- De neki ne mondjad el, hogy ki küldöII, inert akkor

mégjobban haragudna énrám. Csak, tudod, nagyonfél-
tem Ő/ ... III az első részlet, ez elég lesz az ú/ra. Már hol-
nap indulj és mindenben légy a kedvére a barátomnak!

- Úgy lesz, igérem, nagyságos úr, köszönök mindent.
Viszon/látásra'

- Én köszönöm, hogya segítségemre vagy. viszlát.fi-
atalember, ne feledd, mit mondtam!

A kocsi egykedvűen zÖ/yögöII, dimbes-dombos tájon
át veze/ell az Ú/. Megvallom őszin/én, vol/ bennem né-
mi halk, sul/ogó riedtség, amikor elképzel/em a helye/
és lakójá/. Elvégre, annak kell oda mennie, aki be/eg, de
mégsem lehet annyira súlyos az állapo/a, ha képes még
sakkozni. Megérkezésemkor a gróf személyzete a legna-
gyobb szivélyességget [ogadott, az épütet lenyíígözően
szép volt, inkább hasonlitott egy kastélyra, mint egy szo-
morú házra.

Izga/ollan szalad/am fel a lépcsőn az emele/re, az ura-
ság lakrészéhez. Nem kis meglepetésemre, őmaga nyi-
/Olt ajtó/o A legelső gondolatom az volt, hogy ez a bácsi
olyan, mint a mesék jóságos ősz apója. Egyből feltüntek
ruháza/ánakfurcsa motivumai: török stilusú, hosszú or-
rú sárga cipő/ ésbő nadrágo/ viselt, violasrinü bársony-
kabátját kigombolva hord/a, amiuil még gömbölyL7bbnek
tünt kedves alakja. Termete pontosan akkora volt, mint
az enyém. Modora egyszerre volt ko: ve/len, mégis rop-
pan/ méltáságteljes. Egész lényéből valami megnyugta-
tó szelídség áradt, ami az emberből mélységes tiszteletet

rültem a rózsák illatában, ám ekkor észrevettem, hogy
valaki más is ott van.

A fiatalembert láttam viszont, aki már az első pilla-
natban felkeltette az érdeklődésemet. Nem tudom meg-
mondani, miért, de nem bírtam levenni róla a szemem.
Megbabonázva néztem. Tudatában voltam, hogy nem il-
lik bámulnom, de volt benne valami, ami mágnesként
vonzott. Elpirultam. Csakreméltem, hogy nem vette ész-
re. Hirtelen elmosolyodott, majd megszólított:

- Szépesténk van, nemde, kisasszony?
-Igazán szép.
Kölcsönösen bemutatkoztunk, aztán beszédbe ele-

gyedtünk. Lassanként rájöttem, melyek azok a"furcsa el-
képzelések': A nagynéném számára érthetetlen, ha vala-
ki újítani akar az ő hazájában. fn viszont magyar lévén,

teljesen megértettem Széchenyigróf elgondolásait, még
a közteherviselésről, az ősiség eltörléséről is nagyon ha-
mar meg tudott győzni. Elmesélte a tervét, miszerint je-
lentős pénzösszeggel szeretné támogatni a TudósTársa-
ság létrejöttét, és az első állandó híd megépülését Pest
és Buda között. Ezenkicsit kuncogtam. Magam elé kép-
zeltem egy hatalmas monstrumot kacsalábakkal, naper-
nyőkkel a tetején, amit felkap a forgószél. fn nagyon el-
zárt világban éltem akkoriban, soha nem engedték meg,
hogy olyan dolgokkal foglalkozzam, mint a politika, so-
ha nem hagytak időt arra, hogy egy kicsit is gondolkoz-
zam a .,férfiaknak való" dolgokról. Állandóan csak a kis-
asszonyok illő viselkedéséről tanultam; olvastam, hí-
meztem meg zongoráztam. A történelemre, földrajzra
úgysincs szüksége egy úri kisasszonynak. A beszélgetés
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váltott ki iránta. Úgy érzem, a császárt sem
tudnám ennyire véghetetlenűl tisztelni. Pedig
őneki nincs trónja, palotája, jogara, koroná-
ja. Csak megfontolt, halk szava, éltető nyugal-
ma, amivel boldoggá teszi az embert, akivel
társaságát megosztja.

Egyre gyérülő haja miatt homloka maga-
sabb lett, hátul viszont megmaradt deres ha-
jának dús rengetégje. Sürü, selymes fehér
szakállátói még nyájasabbnak tünt az arca,
de vastag fekete szemöldöke alól, ha kinérett,
mérhetetlen fájdalom sugárzott tekintetéből.
végigveretett öt szabás lakosztályán. Minden
szaba tágas, gyönyörííen tapétázott, ízlésesen
berendezett volt, az egyikhez még egy boros-
tyánnal kiirbefuttatott erkély is nyílt.

Ebéddel vendégelt meg, majd átmentünk a
dolgoz/iszobába. ahol megkezdődött a legel-
ső játszma. Játék alatt ritkán beszéltünk, ko-
inornak találtam, csiiggetegnek; mikor felis-
merte. hogy vesztésre áll. Másfé! órán keresz-
tül játszhattunk, végül nyertem.

Aztán a konyvtárszobába kisért:
- Most, kedves fiam. válasszon kedvére

könyveim közül.
Néztem a plafonig érő polcokat, leemel-

tem néhány kötet et, de ismeretlen volt eláttem
mind srerzojuk; mind témájuk.

- Sosem hallottam még ezekről.
- Persze, hogy nem hallott még róluk, mert

ezek tiltott könyvek. Amit a cenzura megenged,
az sokkal haszontalanabb annál, hogysem én
olyasmire a pénzemet kolteném. Várjon csak,
van il/ valami, bár lehet, hogy sületlenségnek
fogja tartani, de talán meg fogja nevettetni -
ésa kezembe adott egy sárga könyvet.

Megköszöntem, majd visszavonultam szal-
gálati lakhelyem re, ami egy kicsiny, egysza-
bás lakás volt az intézet mellett.

Jöttek-mentek a napok, szinte minden dél-
után játszottunk. Korben szargasan kűldtem
a leveleket Bécsbe, megbizám, a tisztviselő úr
megnyugtatására barátja állapotát illetően.

A gróf úrvalamikor száüan, kedélytelen, va-

során egy eddig ismeretlen érzés lett úrrá rajtam: teljes
értékű emberként kezeitek.

- ... tehát szerintem ez a legésszerűbb megoldás.
Jaj, bocsánat kisasszony! Biztosan untatom a fecsegé-
semmei ...

- Ú, dehogy, uram! Csak azért nem szólok közbe, mert
teljesen egyetértek önnel!

- Tényleg? Tudja, nem sokan vannak így. Csökönyö-
sen ragaszkodnak a régi elvekhez. Pedig az országunk-
nak szüksége van változásokra. Európában sokkal fejlet-
tebb a technika! Máshol már minden az újdonsült elvek
szerint működik, az emberek gondolkodásmódja szinte
teljesen megváltozott.

- Ezután a folyószabályozásról beszélt, aztán a gőz-
hajózás és a gőzmalmok fontosságát ecsetelte. fppen a

SZÉCHENYI

lamikor viszont humoros és élcelődő. Éjjelente,
úgy mondják, gyakran járkál tétován föl s alá
a szebajában. Nagy örömünk re, mostanában
egyre többször halljuk játszani a [uvoláján,
Úgy hiszem, nincs okom aggodalomra, a nagy-
ságos úr teljesen egészségesnek tünik, leszá-
mítva a néhanapján rátörő melankáliát.

Egy hét szaigálat után tudtam meg, hogya
gróf LÍrmagyal: Kitíínően beszél németül, ha
az inasa nem mondja el, rá se jÖllem volna.
Csak amolyan általános, hétköznapi dolgok-
ról beszélget velem. Még a nevét se tudom. Ő.
bár tudja az enyémet, mindig "fiamnak" hív,
ami ugyan jól esik, mert szuleim még gyer-
mekkoromban elhalátonak. Sokszor tíínődöm
rajta, hogy talán nem is beteg, hanem azért
van itt, mert valami elől bujdosnia kell. Lá-
togatják őt családtagjai. barátai, magyar ne-
mesek, és egy érsek szakott jönni rendszere-
sen. Sokat olvas, levelezik honfitársaival, sőt,
gazdaságának ügyeit is maga intézi. Befejez-
te két, korábban félbehagyott müvét, újabban
tanulmányokat írogat, emellett naplót vezet.
Látogatóival politikáról is társalog. Néha
olyan érzésem van, mielőtt idekerűlhetett. ta-
lán valami fontos ember lehetett.

Március elsején kaptam egy levelet a tiszt-
viselő úrtál, amiben arra kér, hogy menjek
vissza Bécsbe, mert mostanra megbizonyo-
sodott arról, hogy barátja teljes mértékben
felgyógyult, tehát megbizom által kijelölt fel-
adatom - az uraság állapotának jelentése
- véget ért. Habár szivesen maradtam volna
még a bácsi mellett, osszeseedtem a dolgai-
mat, majd bementem az utolsó játszmára. A

gróf most szokatlanul nyíltan beszélt velem,
nagy, szomorú szemeivel folyton a tekintete-
met kereste.

- Fiam, voltál már úgy, hogy segíteni akar-
tál, és szentűl hitted, jó úton haladsz, de ké-
sőbb fel kellett ismerned, hogy minden ve-
szedelmet, ártalmat te zűditottál embermilli-
ókra? Hogy minden, ami a szivednek kedves
volt, most temiattad pusztul el?

- Nem, uram.
Fájdalmas hangja mélyen belevájta szavait

elmémbe. Mit tehetett, hogy még őszkorára is
így tépelődik a lelke?

Most ő nyert. Ritkán láttam ennyire meste-
rien játszani.

Kifizetett, megköszönte a játszmákat, én pe-
dig visszautaztam Bécsbe, ahol a megbizomtol
srép összeget kaptam, hálája jeléűl. A pénzből
építettem magamnak egy kis lakást, azt bebú-
toronattam, a maradék pénzt félbehagyott ta-
nulmányaim finanszírozására fordítottam.

Április 9-én újra bementem a városba sé-
tálni. Egy újságárus mellett haladtam el, ami-
kor eszembe jutottak a tisztviselő úr első ta-
lálkozásunkkor mondott gúnyos szavai. Tájé-
kozatlannak mondott, inert nem olvasok új-
ságot. Hát most vettem egyet, hazamentern
és kiolvastam. Vezércikként közölték Széche-
nyi István gróf, a döblingi remete halálhírét.
Részletesen bemutanák a legnagyobb magyar
államférfiú pályafutását, egy nemzet felvirá-
goztatása érdekében tell dicső cselekedeteit.
Megemlítették a cikkben azt is. hogya bécsi
rendőrség több tucatnyi hivatalnok kiséreté-
ben március 3-án hazkutatást tartott a gróf-
nál, amikor is iratait elkobonák, melyek alap-
ján egy politikai összeesküvés szálait vélték
felfedezni. Mindezek után közölték vele, hogy
az intézet megsriint számára menhely lenni és
átszállitják egy állami tébolydába. A lap ér-
tesiilései szerint a nagy embert meg viselte a
rendőrség látogatása, állapota súlyosbodott.
Április hetedikérőlnyolcadikára virradóra is-
meretlen korűlmények kÖZÖl/ elhaláloron. A
karosszékében ülve, kezében pisztollyal talál-
ták holtan ápolói. Az szoveg végén egy fiatal
diák ról írnak, aki segítségével elősegítette a
bécsi nyomorák munkáját.

Akkor értettem csak meg, hogy ki is volt az
ellenfelem. Napokig vertem a fejem abba a fal-
ba, ami az ő véréért kapott pénzen épült. Mocs-
kosnak éreztem magam. Egy naiv gyilkosnak.

Szlupa BogLárka 8. c

selyemhernyó-tenyésztés jelentőségét tagolta, amikor
valaki megszólalt a hátunk mögött.

-Izabella! Most már ideje mennünk!- anagynéném
hangja a lelkembe hasított.

- Rendben, nénikérn. Viszontlátásra, gróf úr, nagyon
köszönöm ezt a számomra tanulságos beszélgetést!

- lsten önnel, hölgyem! Örülök, hogy találkoztunk.
Azzal a néni karon ragadott, de én kitéptem magam a

szorításából. Átsétáltam a lassan kiürülő báltermen. Fe-
jemben kavarogtak a gondolatok. A baroness elképed-
ve követett. A kocsiban csend uralkodott, nem széltunk
egymáshoz. Mit is mondhattam volna? Talán csak azt,
hogy eddig sötétségben éltem.

Iöbbé nem találkoztam Széchenyi Istvánnal, az új-
ságok hasábjain olvashattam róla. Végigkísértem egész

pályafutását, és szívből örültem, hogy tenni tudott a né-
péért, megvalósította a terveit. fn pedig attól a naptól
kezdve mindig kiálltam az igazamért, a félénk, qátlá-
sos fiatal lányból határozott nő lett, aki tudta, mit akar.
A magabiztosságom meggyőzte a szüleimet: azt tanul-
tam, amit szerettem volna. Az ismeretlen egyre jobban
kitárulkozott előttem. Többé nem tudtak már elrejteni az
ódon, unalmas kastély falai közzé. Úgy gondolom, a nyi-
tottságom fogta meg a férfit, aki később társam lett.

Ez a beszélgetés elindított bennem valamit, felkeltette
az érdeklődésemet, megerősítette az önérzetemet. A gróf
hangja erőt öntött belém, amit egész életemen át érezni
fogok. Nincs arra szó, mennyire köszönöm. fs hogyan is-
merkedtem meg a férjemmel? Ez már egy másik történet.

Johanidesl Tina 8. b
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ÓVODÁTÓL BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓLBÚCSÚ AZ

CICA CSOPORT Katona Norbert Pintér Vanda

Agg Bán Csege Kovács Szebasztian Rituper Péter

Magyar Villő Hanga Schnee Csenge JanaBársony Virág

Bognár Veronika Majoros Gábor Sebesi Nikolett

SmolkóÁdámCsiki Amanda Molnár Zoltán
Erdélyi Péter Nagy István Szente Virág
Fleck Noel Nátán Oravecz Laura Telek Fanni
Harsányi Levente Orbán Kevin Varga Ivett

Hüvely Dávid Patócs Anna

HOLD CSOPORT CSILLAG CSOPORT

ALMA CSOPORT
Harza Márk

Kaczur Virág

Krasznai Fanni

Milák Patrik

Oláh Zsanett

Ribárik Ármin
Sinka Csenge

KATI CA CSOPORT
Borsos Alexandra

László Dorina

Major Jácint

Novák Lili

Pallos Gábor
Fénykép a címlapon található!

NAPOCSKA CSOPORT
Tóth Marcell Györe Dorina
Zsidai Máté Boros Noémi

Mendi Alexandra Németh Noémi

Derecskei Dóra Gyetvai Gréta

NAPSUGÁR CSOPORT
Bíró Árpád

SZIVÁRVÁNY CSOPORT
Bogdán Vivien

Kenyér Péter Balázs

Bíró Marcell Fehér Dominik Jánosa Gréta Csiki Csongor

Hanzi Dorottya Nemes Regina Daróczi Sára

Horváth Kornélia Rácz Géza Ekker Balázs
Szajkó Gabriella

Pethő Manó Tibor

Nemes Réka
Sztarek BélaSzabó Bence

Szűcs Ádám Zörényi Martina

Zólyomi Maximilián

Madarász Bálint

Méder Boglárka

Molnár Dorina
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BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL ÁLTALÁNOS ISKOLA

Pusztaszabolcsl 2002· 20m\
t

Bencze Máté Gábor Garamszegi Csilla Melinda Lénárt Attila Szendi-Horváth István
Borbély Anett Harsányi Tamás Nagy Gábor Szőke Zoltán Rajmund
Bungó Balázs Izsák Hethési Tünde Ida Nagy Krisztián Tóth Fruzsina
Czinkóczi Naomi Hufnágel Dávid Neikl Ákos Tóth Krisztina
Csomor Péter Kápolnási Nikoletta Oláh Dominika TőrőkTibor
Fábián Péter Kőkuti Dávid László Pavlicsek Ákos Zrena Elizabet

Bódai Bianka Gallai Szilvia
Csala Bence Homolya Márk
Csóri Barbara Cintia Horváth Zsófia
ÉcsiDebóra Imre Martin
Erdélyi Gergő Ferenc Kaluz Szabina
Gallai Laura MajorTamás

Márkus Kinga Vajda Alexandra
Orbán Kitti Varga Róbert Csaba
Sinka Gergő János Wasser István Flórián
Szabó Evelyn Zsichla Petra
Sztupa Melitta Boglárka
Vágó Bence
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BÚCSÚ AZ ISKOLÁTÓL ÁLTALÁNOS ISKOLA

PusztaszabolcsJ 2002 - 20'! O.

Bagdi Alexandra Horváth Roxána Lázár Klaudia Sztupa Bence

Balis Cintia Horváth Zsolt Nagy Benjamin Virág Vivien

Barics Alexandra Katalin JohanideszTina Németh Bernadett Zsuzsics Noémi

Bartos Mariann Juhász Péter Gábor Piroska Noémi

Fartely Szilvia Rozália Konkoly Gabriella Ribárik Bence

Garamszegi Tímea Kurucz György Spiller Anna Vivien

-

A Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola 12. Bosztálya
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B Ú C S Ú A Z ISKOLÁTÓL KÖZÉPISKOLA

Szabolcs Vezér Gimnázium és Szakközépiskola 12. A osztály

A Horváth szülőknek Csányi Kálmán igazgató emléklappal köszönte meg
példamutató szülői magatartásukat, amellyel immár negyedik gyermeküket
indítják útnak iskolánkból.

NagyTímea osztályfönök
Csumarisz Nikosz
FazekasTímea
Gerstenbrein Beatrix
Gyöngyösi Ádám
Harangozó Máté
Ivony Ivett
Kiss Mariann
Koronkai Beatrix
Kovács Nóra
László Vivien
Méder Attila Zoltán
Molnár Ágnes
Mosonyi Alexandra
Sándor PetronelJa
Szabó László
Szarvas Regina
Tóth Szilvia
Vágó Norbert

Miklós Andrea osztályfönök
Andrási Györgyi
Ángyás Nikolett
Barta Szilárd
Berki Dávid
Döbröczöni Dorina
Horváth Anita
Kiliti Adrienn
Kovács Máté István
Kuty Viktória
Mester Dóra
Nagy Hajnalka
Németh Krisztina
Szatmári Magdolna Ibolya
Szloboda Anita
Szíjjártó Tamás
Tóth Levente Péter

Radics Anikó osztályfönök
Bendő Anna
Bódis Gergely
Csomor Csaba
Czinkóczi Dániel
Horváth András
Horváth Zsuzsanna
Kerekes Nikolett
Kocsis Erika
Németh Gábor Csaba
PaizsMelinda Adrienn
Sarvajc Gábor
Simon István
Törzsök Nikolett
Varró Brigitta Szilvia
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Kisiratoson jártak az "öregfiúk"

Pusztaszabolcs civil szervezetei sikeresen

pályáztak az elmúlt évben a Nemzeti Civil
Alap által meghirdetett pályázatokon. Hiszen

a Hagyományőrző és Hagyomány teremtő Ala-
pítvány több olyan programjáról beszámolt az

újság, amely ezekkel a pályázatokkal valósul-

hatott meg. A Pusztaszabolcsi Szabadidő Sport
Egyesület elnöke, Kőkuti Lászlóné, Irénke még
2009 nyarán nyújtotta be a pályázatot, hogya

2010. május 30-án a pusztaszabolcsi Sza-

badidősport Egyesület Velencére biciklizett,

amit egybekötöttek egy hajókirándulással a
Velencei tóná\. Délben indultunk Pusztasza-

bolcsról és a hajóút egy órára volt szervezve.
Az idő nagyon szépnek indult, de amikor a

bicikliseink is befutottak a kikötőhöz a felhők
is úgy gyülekeztek a Velencei tó fölé. Indu-

láskor az eső csepergett, de nem állított meg

minket egy kisebb vihar sem, mikor már bent

voltunk a Velencei tó "szívében".
A tó szépségéről sok érdekes dolgot hall-

hattunk, mint például az élővilág. növényvi-

lág. Megismerhettük az úszólápokat, amik a
vízen úszva akár helyet is tudnak változtatni.

Érezhettük a tó kénes "illatát", ahogy a hajó
Felkavarta a víz iszapját.

Egy órás hajókázás után visszatértünk a ki-

kötőbe, el köszöntünk a biciklisektől és elin-
dultunk hazafelé.

Uszkay Réka

pusztaszabolcsi és a kisiratosi civil szervezetek

közti kapcsolat mélyülhessen. Az NCA-NK-
09-F-OI32 szerződés számű pályázat segítsé-

gével május 15-16-án látogatta meg Kisiratost

a Szabadidő Sport Egyesület Öregfiúk Szak-
osztálya. Kőkuti László, a szakosztály nemrég

megválasztott vezetője kérle meg a csapat tag-
jait, s akik vállalták, hogy barátságos rnérkőzé-
sen megmérkőznek a vendéglátókka\.

Kirándulás a Velencei tónál

Balszerencsére ezen a hétvégén kezdődöu

a Medárd időszakára jellemző esőzés. Ezért

valóban jól esett számunkra, hogya barátsá-

gos ismerkedés mellett a helyiek fűtött öltö-
zővel is várták minket.

Igen nehezünkre esett a hideg esőbe ki-
menni, de legalább nem izzadtunk meg. A
mérkőzés első húsz percében kaphattunk vol-

na legalább öt gólt, de kapusunk, Varga Józsi
helyén volt és hárított. Róth Zoli parádés sza-

badrúgás gólja segítségével 3-2-re nyertünk.

Örömmel tapasztaltuk, hogy Kisiratos pol-

gármestere, Almási Vince is felhúzta mezt és

bal hátvédként nem lehetett átjátszani.
A barátságos rnérkőzések utáni harmadik

félidő nehezen kezdődött, hiszen a pályázati

kötelezettségnek megfelelően a két település
civil szervezetiről szóló ismertetéseket hall-
gattuk meg. Almási Vince akistelepülésekre
jellemző finanszírozási és adománygyűjtési

tapasztalatokról számolt be. A pusztaszabol-

csi Szabadidő Sport Egyesület két vezetője
(Kőkuti Lászlóné és Csordás Viktor) is részt

vett a Pusztaszabolcsi civil stratégia kialakí-
tásban, erről adtam egy rövid tájékoztatást a

vendéglátói nknak.
Este részt vettünk a Kisiratoson működte-

tett ferences árvaház számára szervezett jó-
tékonysági esten. A kultúrházba somogy me-
gyei művészek igen szép műsorral szórakoz-
tatták a nézőket, s a bevételt az árvaházak

számára ajánlották fe\.

Az oldott hangulat az éjszaka folyamán

biztosította, hogy a labdarugó pályán még
egymással küzdő ellenfelek megbeszéljék a

világfolyását, s jó emléket őrizzenek meg er-
ről a két napró\.

Csányi Kálmán
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NÉG Y ÉVSZAK 2 O 1 O TAVASZ

Pók János, férfi első helyezett

MARATON

KissMirella, női első helyezett

Jól jőn az orvosi segítség: Csabi jól van és várja a következő fordulót

Nők - 1956-1970 között születettek
1. Varga Ildikó 53:08
2. Mihalekné Bartók Mária 55:09
3. Bártfainé Maráz Erika 60:17
4. Hadadi Lászlóné 64:11
5. Kauferné Vígh Márta 70:32

Nők-1971-1991 között születettek
1. KissMirella 49:01
2. Kőkuti Lászlóné 51:11

3. Böhm Judit 56:36
4. Murányi Lívia 58:29
5. Beregszászi Nikolett 59:18
6. Borsós Beáta 60:17
7. Debreceniné Varga Annamária 61:16
8. Nagy Izabella 70:29
9. FarkasZsuzsa 76:20

10. Mach Irén 76:20

1. Királyi Károly 46:24
2. Dudás György 49:53
3. Zentai József 50:14

Férfiak - 1956-1970 között születettek
1. Pók János 43:30

2. Horváth Iván 45:59

3. Soltész János 48:40

4. Ádám László 50:23
5. Kóti István 51:01
6. Oster Manfred 52:06
7. Hegedűs Lajos 52:46
8. Székely Szendrei Zsolt 57:14
9. Szabolcs Ferenc 57:57

10. Beregszászi Ferenc 58:14
11. KauferTamás 58:32

12. Soós Péter 70:29

Férfiak - 1971-1991 között születettek
1. Czibor Zsolt 44:21
2. BinderTamás 44:38

3. Kőkuti László 46:35
4. Ármai Attila 49:34
5. Németh Tamás 55:09

6. Bölcskei György 56:07

7. Varga Zoltán 56:52

8. Czibor László 61:10

9. Krausz Miklós 63:45

10.
Molnár Krisztián

sérülés miatt nem ért célba
Férfiak - 1990-1996 között

1. ifj. Soltész János 50:03
2. Scsavnicky Csaba 50:20
3. Tyukodi Dávid 67:05
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Kistérségi "Kismatematikusok" csapatverseny
Első alkalommal és hagyomány teremtő cél-

lal rendezte meg iskolánk április 30-án azt a
versenyt, amit negyedik osztályosok számára
hirdettünk. Örültünk, hogy Daruszentmiklós,
Iváncsa és Mezőfalva iskolái el fogadták meg-
hívásunkat. Iváncsa három csapattal érkezett,
akik a MÉHECSKÉK, SIKER és NYERŐK
nevet választották. A helyiek két csapattal in-
dultak: a MESTERHÁRMAS és a HÁROM-
SZÖG készült matematikai összecsapásra a
daruszentmiklósi AGYPALÁNTÁK, a mező-
falvi HEGYI VADÁSZOK és az iváncsaiak
ellen.

A részt vevő gyerekeket, a kísérő és fel-
készítő nevelőket, a vendégeket, érdeklődő-
ket érkezéskor szendvics, sütemény, tea vár-
ta, nehogy az éhség elvonja a figyelmüket a
problémamegoldó gondolkodástól. Az agy-
serkentő sütik megkóstolása után kezdődhe-
tett a küzdelern.

Ádámné Farkas Beata intézményegység-
vezető köszöntője után a verseny két leveze-
tő tanítója: Molnár Árpádné és Nagy Péterné
vette át a szót. A zsűri ben Kocsis József intéz-
ményvezetö, Báldy Katalin, Gáborné Székely
Krisztina, az egyik iváncsai csapat felkészí-
tője, Doszpodné Kiser Edit daruszentmiklósi
és Spitz Mariann mezőfalvi pedagógus fog-
lalt helyet.

Néhány bernelegftő villámfeladat után jöt-
tek a gondolkodtató, bonyolult matematikai
problémák. Törtek és római számok, sík-
idomok és számpiramisok. Tizenhárom aka-
dályt kellett leküzdenitik a csapatoknak, eny-
nyi reladat volt. Néha a példa tűnt bonyolult-
nak, máskor az idő rövidnek.

A csapatok és a nézők egy eredményjel-
ző táblán végig követhették a verseny állását.
Az élen hamar el húzott két csapat, a többiek
azonban fej-fej mellett haladtak. Számunk-
ra különösen izgalmas volt a végjáték, mert
az egyik éllovas a helyi MESTERHÁRMAS
volt. A daruszentmiklósi csapat végig méltó
ellenfélnek bizonyult.

Amíg a zsűri összesítette az elért ponto-
kat, a szellemileg megfáradt versenyzők ma-
gukhoz vették a maradék szendvicset és süte-
ményt. Ők már végeztek egy gyors fejszámo-
lást, úgyhogy sejtették a végeredményt.

1. MESTERHÁRMAS - Pusztaszabolcs
ll. AGYPALÁNTÁK - Daruszentrniklós

lll. MÉHECSKÉK - Iváncsa
A győztes csapat tagjai: Juhász Csenge

4.c, Pohl Katalin 4.c, Darvas Balázs 4.c. Fel-
készítő tanító: Ságiné Mihalek Judit

A rendezők nevében köszönjük az Öreg Di-
ákok Baráti Egyesületének, a Józsefes Gyer-
mekekért Alapítványnak, az intézmény szü-
lői szervezetének és az általános iskola dol-
gozóinak a verseny lebonyolításához nyújtott
támogatását és segítségét.

Dudásné Mester Judit



Immár hatodik alkalommal került megren-
dezésre május :1 I-én az a zenei gála, amely a
Viol in Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
növendékei nek és a József Attila Közös Igaz-
gatású Általános Iskola és Óvoda énekkará-
nak közös produkciója. Hagyomány az is,
hogya műsorban fellépnek a közelrnúltban

lezajlott kistérségi népdaléneklési verseny
helyezeujei,

Bevezetésképpen a tavaszt idezték meg az
énekesek és a hangszeres rnűvészpalánták:
Vágyódás a tavasz után, Tavaszi szél vizet

áraszt, A pünkösdi rózsa, Mély erdőn ibolya-
virág ...

Az idei gála, azzal együtt, hogy Folytatta
a klasszikus kornolyzenei hagyományokat,
formabontó és újszerű volt. Ez Sipos Csa-
ba gitártanár érdeme, aki Mozart és Beetho-
ven közé becsernpészte Michael Jacksont, a
Republic együttest, a Rózsaszín párduc film-
zenéjét, a Kft együttest és Louis Amstrongot.
A hangulat akkor kezdett a tetőfokára hág-
ni, amikor két tanárnő váratlanul elvállalta,
hogy Garamszegi Melinda helyett eléneklik a

Republic együttes Ha itt lennél velem ... kez-
detű dalát. A refrént a közönség is énekelte.
A KFt. Afrika című számát már együtt zeng-
te mindenki.

Azt gondolom, Kodály sem vette volna zo-
kon ezt az újítást. A gála az ő szavaival zá-
rult: "Sokszor egyetlen élmény egész életre
megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az él-
ményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt meg-
szerezni az iskola kötelessége."

Gratulálunk valamennyi fellépőnek és fel-
készítő pedagógusnak.

Az énekkarnak és akarvezetőnek: Kinyikné
Boros Ildikónak.

A zongoristaknak: Kinyik Berta, Farkas
Eszter, Forgács Vanda, Nagy Bence, Bálint
Dóra, Sulyok László, Kiss Ferenc, Török Eni-
kő, Ster Abigél, Kovács Kata, Molnár Ferenc,
Molnár Áron. Felkészítő tanáraik: Hujberné
Király Beata és Törökné Király Kornélia.

Agitárosok: Csuhány Dávid, Toldi Olivér,
Vinkler Ádám, Mulidrán MirtilI, Szabó Ra-
móna Flóra, Nemes Krisztina, Nagy Martin,
Galarnbos Gergő, Horváth Róbert, Horváth
Márton. Vigyikán Gyöngyvér, Horváth Ra-
móna. Felkészítő tanáruk. Sipos Csaba.

A népdalénekesek: Tunyogi Petra, Pingor
Réka, Farkas Dániel, Farkas Eszter, Terkovics
Renáta, Garamszegi Melinda, Csomor Péter.
Felkészítőik: Házi Árpádné, Pappné Bánóczi
Ilona és Kinyikné Boros Ildikó.

A rendezvény főszervezője Kinyikné Bo-
ros Ildikó volt. Munkájában segítette: Ladá-
nyi Éva, Házi Árpádné, Hujberné Király Be-
áta, Pappné Bánóczi Ilona, Kőkuti László,
Ságiné Mihalek Judit és Bakos Ariita.

Valamennyiüknek köszönjük az élményt!
Dudásné Mester Judit
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Kevés olyan szívmelengető ünnep van,
mint az Anyák napja. Május első vasárnapján
az Édesanyákat köszöntjük, ünnepeljük, meg-
köszönve nekik rnindazt szeretetet és gondos-
kodást mellyel szüleiésünk óta elhalmoznak
bennünket.

Az ünneplésből kivette részét a Manóvár
óvoda gyermekei az édesanyákkal, nagyma-
mákkai együtt. Rendhagyó, kicsit más Anyák
napját terveztünk: még közelibbé, még meg-
hiuebbé gondoltuk az ünnepet. A siker és a
meghatottság nem maradt el. Az Édesanyá-
nak kezét fogva és csak Neki mondta el szfv-
szorongató versét a gyermek. Szemekbe köny-
nyeket csalogató percek voltak ezek. Ezek a
percek maradjanak meg örökké.

Pár gondolattal szeretném az Édesanya fon-
tos szerepét kiemelni. Amióta világ a világ ez
a szó hogy ÉDESANYA gyengéd, érzéssel
teli hálával kiejtett szó. Az anya azt is meg-

Anyák napja
érti amit a gyermeke nem mond ki. Ugyan-
akkor csak ő ismeri az anyai elfogultságot. És
hiába hogy öregszünk felnőtt érett emberek
az Ő szemében mindig csak kisgyermekek
maradunk. Az ember addig van igazán otthon
a világban, míg él az Édesanyja. Az Édesanya
aki feltétel nélkül tud szeretni, áldozatot hoz-
ni, és reményt sugározni a hétköznapok út-
vesztőiben.

Mindent magába zár ez a szép szó hogy
ÉDESANYA.

Egy idézettel szerétném Pusztaszaboles
minden Édesanyját, és Nagymamáját kö-
szönteni: "Te adtál nekem életet, és ami még
fontosabb leekéket arra, hogyan kell élni. /
Te vagy minden jónak a forrása, amit elér-
tem életem során. / Mami, köszönetet mon-
dok mindazért ami vagy, és ami én vagyok."
(David 1. Weatherford)

Szekula Istvánné

Tűzoltás gyermekszemmel

A tűzoltók védőszentjének, Szent Flórián-
nak napján - május 4-én - a Helyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület bemutatót tartott a város
óvodásainak a gyakorló focipályán.

A tíz csoportot két tűzoltóautó fogadta.
Először beszámolót hallottunk arról, hogy
nemcsak tüzesethez mennek oltani, hanem
viharkár, baleset helyszínére is segítségül
hívják őket. Az óvodás gyerekeket is meg-
kérdezték, hogy tudják-é, mit kell csinálni,
ha tűz van. A nagyobbak tudták a választ, te-
lefonálni kell a tűzoltóknak. A számot sajnos
nem tudták, de mostantól tanuljuk.

Érdekes látvány volt, mikor beöltözött ket-
tő tűzoltó úgy, mint amikor tüzesethez hívják
őket. Felvették a sisakot, védőruhát. oxigan
maszkot és a palackot is. Azután kötéllel
"megmentették" egy bajba jutott társukat. A
kötelet olyan szépen kötözték össze, mint-
ha kézimunka lenne. Azért fontos így kötni,
mert nem gabalyodik össze a kötél, gyorsan
ki lehet bontani, ezáltal gyorsabban tudnak

életeket menteni. A "kézimunka" jellegű kö-
télfonast két óvónéni ki is próbálhatta.

Bemutatták hogyan világítanak sötét-
ben, ezután megnézhettük az autók belse-
jét. Megtudtuk a szerszámok nevét, és a gye-
rekek meg is foghatták azokat: generátort,
capokat, tömlőt, stb. Lehetőséget kaptak ar-
ra is, hogy belülről élvezhessék a tűzoltóau-
tó látványát.

A még érdekesebb rész utoljára követke-
zett, amit igazán vártak a gyerekek: a tűzol-
tás! Megfelelő távolságból izgulhattak a be-
mutatón.Először poroltóval oltottak, majd
habbal kétszer is. A tűzrako hely egy hatal-
mas fémtálca volt, azon helyezték el az ég-
hető anyagokat, amit meggyújtottak.

A gyerekek harsogó tapssal jutalmázták
a sikeres tűzoltást! Kívánok kevés esetet és
sok sikert!Köszönöm az óvoda dolgozói, de
legfőképp a gyerekek nevében ezt az érdekes
programot!

Csontos Iársefné

KÖNYVTÁR
ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ

nyári nyitva tartás
2010. június 1S.

és 2010. augusztus 21. között

Hétfő szünnap
8.00-12.30

13.30- 15.30
8.00- 12.30

13.30- 15.30
8.00- 12.30

13.30- 15.30
8.00-12.30

13.30- 15.30
8.00-14.00

szünnap

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat
Vasárnap

Balogh Márta
könyvtáros

LAKÁS KIADÓ!
Jó állapotban lévő,

kis rezsiköltségű lakás
a lakótelepen kiadó.

(30000 Ft + rezsi)
Érdeklődni lehet

a 06 (30) 5384968-as
telefonszámon.
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Kirándultunk az óvodásokkal
Óvodánkban már hagyománnyá vált, hogy

minden évben május végén a Pákozd-Sukoró
határában levő arborétumba kirándulunk.

Autóbusszal mentünk az agárdi hajóállo-
rnásig, onnan áthajóztunk a Szúnyog-sziget-
re, majd tovább mentünk busszal az arboré-
tumhoz.

A gyermekeink mindig nagyon várják ezt
a kirándulást, mert különös élményt jelent
a Velencei-tavon hajózni, figyelni a vizet, a
víz felett repülő madarakat, a nádast, annak
élővilágát. Az arboréturnba érve érdeklődve
kérdezgették a Velencei-hegység kőzeteinek
neveit. A Múzeurnban az itt élő növény- és
állatfajokkal ismerkedhettek. A nagyobbak
már ismerősként üdvözlik ezeket az állatokat,
míg a kisebbek esetleg félnek, de ez elmúlik,
amikor megtapasztalják. hogy nem élnek. At-
tól kezdve érdeklődve figyelik a műzeumban
rögtönözve felállított erdei részletet. Izgal-
mas ilyen közelről és életnagyságban talál-
kozni azokkal az állatokkal, melyekről a me-
sék alkalmával annyit hallanak. Persze a ha-
lakról sem feledkeztünk meg.

Egyemelettel feljebb a Halászrnúzeum is
megtekinthető. ahol a tavi halászathoz szük-
séges eszközök tekinthetők meg. A Velencei-
hegység kristályait is lehet vizsgálgatni.

Akilátóra feljutva madártávlatból szernlél-
hették a Velencei tavat és környékét. A gyere-
kek gyorsabban szaladtak felfelé, mint óvó né-
niik, de mindenki biztonságban fel- és lejutott.

Ezután ajátszótéren önfeledten járszhartak.
amelyet nagyon élveztek. Bár mindkét óvoda
fel van szerelve udvari játékokkal. itt azonban
van labirintus, óriás csúszda és hinták, amit
oly nagyon élveznek a gyerekek.

Majd lesétáltunk a tóhoz, megfigyeltük.
hogyan adnak hangot a békák, kis ideig hall-
gattuk a koncertjüket. Visszaindulva megcso-
dáltuk a szél lengette virágzó árvalányhajat a
domboldalon.

A parkolóban vártak a buszok és indultunk
haza. Az időjárás kegyes volt hozzánk, eltölt-
hettünk itt egy egész délelőttöt, a kirándulás
alatt kellemes volt az idő, ám alighogy haza-
értünk, azonnal zuhogni kezdett az eső.

Minden jó, ha a vége jó ...
Ipolyi Lászlóné

Búcsú az óvodától
Az idei ballagást nagy izgalmak előzték meg, hisz a kiszámíthatat-

lan időjárás, iIletve az eddigi gyakorlattói eltérő szervezés kissé átren-
dezte a készülődést. Szerencsére minden nekünk kedvezett így zökke-
nőmentesen, bensőséges hangulatban és szép időben tarthattuk meg
nagycsoportosaink búcsúztatóját.

Az egyik óvodában hagyomány, hogy a búcsúzó gyermekek a feldí-
szített aulában eszik meg az ünnepi reggelijüket és ebédet, míg a má-
sikban helyhiány miatt nem lehetett ezt megvalósítani. Mindkét óvo-
dában a délelőtt folyamán kezdődött műsorunk, melyen az iskolába
menők egy-egy verssei búcsúztak az óvodától és a felnőttektől. A ki-

sebbek egy búcsúztató verssei köszöntek el társaiktóI. A kicsik szá-
mára is ideális idejű műsor, a már hagyománnyá vált lufi eregetés,
az óvó nénik kedves kórusa és a megelőző, ill. utána következő Nefe-
lejcs Bábszínház műsora szép emlékké válhat a búcsúzó gyermekek
számára.

A szülők visszajelzései pozitívak voltak, így abban reménykedünk,
hogy ez a megváltoztatott műsorrend a jövőre nézve hagyománnyá
válhat nálunk.

Lepsényiné Szépi Gabriella
Ionásné Kovács Bernadett
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A huszonegyedik fordulóban az Aba elleni hazai mérkőzés várt
a csapatra. Nehéz meccsnek ígérkezett, végezetül egy jó iramú, ér-
dekes és izgalmas mérkőzésen 2:2-es döntetlen született. Az ered-
mény inkább a vendégek részére hízelgő, lévén hogy az utolsó per-
cekben sikerült egyenlíteniük, sajnos! A két szabolcsi gólt Kovács
József szerezte. Az ifi csapat 6:1 arányú vereséget szenvedett.

A következő játéknapon Nagyvenyimre látogatott acsapat. Intő jel
volt, hogy szép lassan egyre több sérültjelentkezett csapaton belül.
A mérkőzés 3:2-es szabolcsi győzelemmel zárult. a végén kicsit ki-
engedve, de sikerült megszerezni a három pontot, megérdemelten!
Sajnálatos módon a sérülés, mely a futball velejárója ezen a hétvé-
gén sem kerülte el a csapatot. Gólszerzőink: Kovács Balázs(2) és Sá-
ri Sándor. Az ifjúságiak könnyed 6:0-ás győzelmet arattak.

A huszonharmadik fordulóban következett a .szornszédvár"
Iváncsa elleni összecsapás.Sokan várták ezt a rnérközést. mely saj-
nos várakozásokon alul sikerült. Hat gólos győzelmet aratott a baj-
nokság éllovasa. A sérülések, kiállítás ellenére is mondhatjuk, hogy
a jobbik csapattól nem szégyen kikapni. Az Ifjúsági mérkőzést is a
vendégek nyerték, 2:1 arányban.

A következő mérkőzéstől kezdve hétről - hétre roppant fel-
forgatott összeállításban szerepel az együttes. A felnőtt keret fe-
le hiányzik, helyettük ifjúsági játékosok szerepelnek meccsről
meccsre. Az összeszokottság hiánya, a rutintalanság következté-
ben a várt győzelmek is elmaradnak. Ahogy szokás mondani, "a
jó eredményekhez idő kell'; s mindenki bizakodó is e tekintetben.
Rácalmáson Joó Bálint góljával még Pusztaszabolcs vezetett, azon-
ban a hazaiaknak szerencsésen is, de sikerült fordítani. Jó "tanuló-
pénz" volt ez a kilencven perc. A tartalékcsapatok mérkőzése 2:2-es
döntetlennel zárult.

A huszonötödik fordulóban a Lepsény ellen itthon, még roppant
tartalékosan is kötelező volt a győzelem. Sikerült is három góllal
nyerni, azonban ha egy rossz széria elkezdődik! Egy könyvelési hi-
baként, meg nem engedett csere lebonyolítása következtében a
vendégek kapták a három pontot. Látható, hogy nem mindig a pá-
lyán dől el egy mérkőzés?! Az ifik 2:1-re győztek.

A hét közepén került bepótolásra az elhalasztott Enying elle-
ni hazai találkozó. A tavasz szabolcsi szemszögből legkönnyebb,
legegyoldalúbb győzelme született. Ezen a napon minden sikerült.

NÉGY ÉVSZAK

OVISOK EREDMÉNYEI
Kiscsoport:
1. helyezett Sinka Zsombor
2. helyezett Hadadi Ákos
Középső csoport lány:
1. helyezett KissOttilia
2. helyezett Szabó Virág
3. helyezett Somogyvári Klaudia
Középső csoport fiú:
1. helyezett Hadadi László
2. helyezett Handra Bálint
3. helyezett Hamar Kornél
Naqy csoport lány:
1. helyezett: Harsányi Emese
2. helyezett: Varga Ivett
Nagy csoport fiú:
1. helyezett: Zólyomi Maximiljan
2. helyezett: Sztarek Béla
3. helyezett: Liptai Tamás

GYERMEK FUTÁS

ISKOLÁSOK EREDMÉNYEI
1.-2. osztályos lányok:
1. helyezett Nagy Zsófia 2. o.
2. helyezett Kiss Petra 2. o.
3. helyezett Molnár Kata 2. o.
1.-2. osztályos fiúk:
1. helyezett Somogyvári Martin 2. o.
2. helyezett Vigh Ádám 2. o.
3. helyezett Berkesi Gábor 2. o.
3.-4. osztályos lányok
1. helyezett KissViktória 3. o.
2. helyezett Berkesi Noémi 4. o.
3. helyezett Fehér Szabina 4. o.
3.-4. osztályos fiúk
1. helyezett Kőkuti Ákos 4. o.
2. helyezett Molnár Kevin 3. o.
3. helyezett Hamar Erik 4. o.

A végeredmény 5:0 a hazai csapatnak. Gólszerzők: Györök Attila,
Kovács József,Csányi András és Joó Bálint (2). Az ifjúsági csapat saj-
nos vereséget szenvedett, 5:2 arányban.

A seregélyesi vendégjáték előtt, mindenképpen megemlíten-
dő, hogy ez a meccs az irreális időjárási körülmények közepette ke-
rült mégis lebonyolításra. Játékra alkalmatlan körülmények között
egy váratlanul nagyarányú hét gólos vereségbe szaladt bele a fiatal
szabolcsi csapat. Az ifjúságiak is hasonlóan nagyarányú vereséget
szenvedtek.

A huszonhetedik fordulóban Szabadegyházán szerepelt a csapat.
Remek iramú, lendületes, kemény, ugyanakkor szabályos kilencven
percet láthattak a nézők. Sokan féltették a roppant fiatal szabolcsi
csapatot, azonban egy talán szabálytalan, de megadott góllal ma-
radtunk alul 3:2 arányban. Gólszerzők: Kovács József és Joó Bálint.
Panaszraegyáltalán nem lehetett ok, hiszen a játék alapján legalább
a döntetlen lett volna az igazságos! Ifjúsági csapat is szoros meccsen
maradt alul az esélyesebb ellenében. 5:3-as hazai siker született.

A bajnokság huszonnyolcadik fordulójában a bennmaradásért
hajtó Dég otthonában vendégszerepelt a Pusztaszabolcs. Ezen a
napon nem a csapatok közti tudáskülönbség, hanem az elszántság
és akarat döntött. Dég 4:1 arányú győzelmet aratott, mely túlzás
ugyan, de sajnos el kell fogadni. Gólszerző: Kovács József.

A csapat összeállítása a sok sérült ellenére nem sokat változott
hétről hétre. Láthatóan nagyon sokat számít a fiatalok nagyarányú
szereplése. Tehetséges játékosokból áll így is a csapat, azonban a
nagyobb iramot, küzdelmet és az összeszokottabb játékot meg kell
szokni, és ez sajnos nem hétről hétre lezajló folyamat. Csüggedésre
nincs ok, hiszen az utolsó két fordulóban lehet javítani, szépen bú-
csúzni a tavasztól!

Az utolsó előtti mérkőzésen a Cece volt a vendég. Mindenki győ-
zelembe reménykedett, joggal. Rengeteg kihagyott helyzet, elhi-
bázott büntető jellemezte a szabolcsiak játékát. A 2:0-ás hazai ve-
zetést nem sikerült megőrizni, hiszen a sok elpuskázott lehetőség
megbosszulta önmagát, s a vendégek az utolsó percben becsikar-
ták az egyenlítő találatot. Gólszerzőink: Kovács József és Györök At-
tila. Fájó eredmény, de el kell fogadnunk. Az Ifjúsági találkozón is
pontosztozkodás lett a vége: 1:1.

Nagy Akos

Tíz éves múlttal rendelkező,
magasan képzett zenészekből

álló, öt tagú zenekar
fellépéseket vállal

esküvőn, rendezvényeken,
éttermekben.

Repertoár: igény szerint magyar
és külföldi slágerek, funky.

Dob, basszusgitár, gitár,
billentyű, szaxofon, ének,

hangosítás.

06 (20) 356-4168Jung Ferenc
06 (20) 310-7495 Berczi Beni

A zenekar élőben meghallgatható
szerdánként Székesfehérváron,

ill. kérésre demoanyagot
küldünk.
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2009-2010. versenyeredD1ények
Felkészítő tanár: Táncros Krisrtina

1. Winkler Edina és Somogyi Tímea 10. d - a Cinerna City és a Fo-
rum Hungary Karácsonyi ének c. filmhez kapcsolódó országos pá-
lyázatán 1. helyezést ért el. Jutalomként a könyvutalvány mellett

az osztályuk részt vehetett a film IMAX vetítésén Budapesten.
2. A Kutató Diákok Regionális Konferenciáján, Győrben kutatási té-

máját bemutatta a szóbeli döntőn: Horváth Zsanett, Várkonyi Fló-
ra, Debreceni Vanda, Csillag Vivien, Wasser Stefánia, Debreceni
Márk és Budai Enikő II. d osztályos tanulók.

3. Az élet apró csodái alkotópályázatra negyven pályamunkát küld-
tünk: rajz, Iotó, videó, makett kategóriákban.

4. A kápolnásnyéki rnegyei anyanyelvi versenyen Török Lilla, Major
Nikoletta és Ertelt Tímea 4. helyezést ért el.

5. A Mészöly Miklós országos dramatizálasi versenyen Kerekes Ni-
kolctt 12. d osztályos tanuló különdíjat kapott.

6. Országos Édes anyanyelvünk nyelv használati verseny, Sátoralja-
újhely. Várkonyi Flóra II. d képviselte Fejér rnegyét a döntőben.

7. Sárvár - diákírók országos versenye, tanulmány kategória
Várkonyi Flóra 3. helyezett

8. Országos fogalmazási verseny - Tildy Zoltán pályázat.
Ertelt Tímea 7. d különdíjas.

9. Fejér Megyei Diáknapok
- diákszínpad: Valahol Európában: bronz
- modern tánc Il.d lányok: ezüst
- rock-jazz: Csányi A., Kaposvári Á., Marosvölgyi B. 10. d:

ezüst, bronz
- néptánc: Heiger J. arany
- vers-próza: Winkler E. bronz

10. OKTV magyar nyelv: Várkonyi Flóra 2. forduló
II. Helikon Napok Keszthely

- diákszínpad különdíj: Debreceni Vanda, Debreceni Márk: Férfi
és nő

- filrn-videó: Gregus Csaba, Uszkay András, Hegedüs András:
ezüst

12. Országos dráma tanulmányi verseny: Török Lilla, Németh Petra
2. forduló

13. Weörcs Sándor gyermekszínjátszó fesztivál: SÜSÜ-másképp:
bronz

14. Drogmentes Magyarországért - országos novellaíró verseny:
Általános iskolai korosztály: Ertelt Tírnea 7. d 1. helyezett

Középiskolai korosztály: Török Lilla 9. d különdíj
15. DRV Víz világnapi irodalmi pályázat, Siófok

Ertelt Tímea 3. helyezett
Török Lilla különdíj

16. Fridrich Margit megyci szavalóverseny
7-9. évfolyam: fődíj: Botár Dániel
1.Török Lilla
3. Sebestyén Gina
10-12. évfolyam: 3. Sándor Dávid

17. Országos anyanyelvi pályázat - Oktatási Minisztériurn és Anya-
nyelvápolók Szövetsége
Alkoss anyanyelvi kör: díjazott

18. Kutató Diákok Országos Esszépályázata
Csordás Vivicn 10. d pszichológia-szociológia szekció: 1. díj
A sport orvoslása és a tánc pszichológiája c. esszéjével
Várkonyi Flóra ll. d magyar szekció: különdíj
Kukorelly Endre, Tóth Krisztina és Varró Dániel műveinek nyelvi
jellemzése c. esszéjével

19. EON országos alkotópályázat
Somogyi Tímea és Pintér Klaudia 10. d díjazott

20. Gyermekmédia Egyesület országos műsortervező pályázata
Marosvölgyi Barbara 10. d különdíj

21. Országos irodalmi pályázat - Vízkincs
Ertelt Tírnea 7.d 3. helyezett

22. Cinetna City Cápák 3D országos filmpályázat
Winkler Anikó és Winkler Edina 10. d 2. helyezés

23. Környezetvédelmi verseny: A víz az élet alapja kétéves verseny
Csordás Vivien, Pintér Klaudia, Somogyi Tírnea 10. d
1. helyezés (1500 eurós fődíj)

Tánczos Krisztina tanárnő pályázati eredményei
- EON Energiakaland pedagóguspályázaton 1. helyezés
- Anyanyelvi ötletpályázaton különdíj
- Holocaust média-digitális innováció pályázatán a döntőbe jutott
- Apáczai jubi leurni pályázaton három témakörben vett részt, könyv-

jutalomban részesült
- DUE diákmédia pályázat, felkészítő tanári díj
- Mesterségern tanár: rnódszertani pályázaton kiemélt pályamunka

A Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gimnazista dráma-
tagozatosainak félévi vizsgaelőadásai. Január 28-án a tornaterernben:
Süsü B - paródia; Variációk egy témára: Piroska és a farkas - stílus-
paródia; Valahol Európában - rnusical,

Év végi vizsgaelőadások május 31-én: Népmesécske; Zsófi rajzai
- diáktörténet; Férfi és nő; Tarzan: musical-táncok.

Programok
szeptember 26. Néprajzi Múzeum, ernzeti Színház: nyílt nap
szeptember 28. MOZI, Seregélyes, Ausztrália c. film
október 10. Ausztria, Kalandpark
október 13. Székesfehérvár, mozi, pedagógusoknak filmvetítés
november II. Székesfehérvár, színház: Játék a kastélyban
november 21. kutató Diákok Konferenciája, Győr
november 23. Székesfehérvár, mozi: Újhold
december 1. Nemzeti Múzeurn, Cinerna City: Karácsonyi ének
december 2. Dunaújváros, színház: Vágya szilfák alatt
december 4. Mikulás: Variációk egy témára
december 5. Bécs - kirándulás: csokimúzeummal, Seegrotte barlanggal
december 18. iskolai karácsony: Süsü, Valahol Európában
december 19. szponzori karácsony: drámások előadásai
december 30. Székesfehérvár, színház: Kabaré
január 21. Dunaújváros, színház: Az ifjúság édes madara
január 28. félévi drámavizsga
január 29. drámások előadás az óvodásoknak
február 21. Budapest, színház: Victory
február 2Z színház a gimnáziumban: Én és akisöcsém
március 3. közös iskolai színház: Cyrano c. előadás
március 4. Székesfehérvár, színház: A kornmunizmus története elme-

betegeknek
március 12. 48 újra - rockopera a drámásokkal
április 10-11. Fejér Megyei Diáknapok, Dunaújváros
április 21. Weöres Gyermekszínjátszó Fesztivál, Székesfehérvár
április 21. Székesfehérvár, színház: Shakespeare: Vízkereszt. ..
április 22-24. Keszthely Helikon Napok
április 28. sajtótájékoztató: Audiovizuális emlékgyüjtes Pusztasza-

bolcson - projektről
április 15. Agárd, Finálé
május 29. Ausztria, Kalandpark
május 31. év végi drámavizsga
június 4. Közlekedési Múzeum, Cinetna City: Cápák
június 12. színház a gimnáziumban: Anconai szerelrnesek
június 12. drámások előadásai
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Balatonboglári élménybeszámolóm
Iskolánk rendezhétte meg a Kazinczy Szép-

kiejtési verseny területi fordulóját, amin sike-
rült 1. helyezést clérnem, így jutottam tovább
a Dunántúli Szép Magyar Beszéd versenyre.

A megmérettetésre Balatonbogláron került
sor. Nagy izgalmakkal és várakozással indul-
tunk útnak kísérőtanárommal, Gina néni vel.
Elfoglaltuk szálláshelyünket a csodálatos pa-
norámát nyújtó Hotel Famíliában. Először
részletes tájékoztatást kaptunk a verseny-
ről és a programokról, amik ránk vártak. Ez-
után a sorszámhúzás következett, arnirt a 36-
os sorszámot húztam. (A sorszám nagyon tet-
szett). Az ünnepélyes megnyitó keretein belül
csodás előadásokat tekinthetrünk meg a Len-
gyel-Magyar Barátság Házában.

A második napon, pénteken kezdődött el
az igazi versenyzés. Reggeli után szabadon
választott szöveget olvastuk rel. Szebbnél
szebb szövegeket hallgattunk, jobbnál jobb
előadásban. A zsűrit ismert és elismert, szak-
májukban (a nyelvművelés területén) kiemel-

kedő teljesítményt nyüjtó, híres emberek al-
kották. Aznap délután kirándulásra volt le-
hetőség, amit mi kihagytunk, de ez idő alatt,
Gina nénivel sétáltunk a városban, ahol kü-
lönleges, szép házakban és tiszta utcákban
gyönyörködtünk. Este színvonalas műsorok
sorát láthattuk, majd a versenyzők reneszánsz
táncokat tanulhattak, nagyon rnulatságos volt.
Amíg a gyerekek jókedvűen táncoltak, addig
a kísérőik állófogadásori vettek részt. Nyug-
talanul tértem nyugovóra amiatt, hogy a bírák
rniként értékelik aznapi teljesítményemet.

Másnap reggel, a verseny utolsó napján,
a kötelező szöveg felolvasására került sor a
művelődési házban. Először minden részt-
vevő megkapta a Kazinczy-jelvény bronz fo-
kozatát (ami már önmagában is nagy dolog).
Majd következett a különdíjak átadása, amit a
kötelező és a választott szöveg legjobb felol-
vasásáért adtak át. Én a bronz fokozatnál nem
számítottam többre, ezért is lepődtern meg
nagyon, amikor nekem ítélték oda a kötelező

szöveg legjobb tolmácselásáért járó díj egyi-
két. Amikor a Kazinczy jelvény arany foko-
zatát is átvettern. fel sem fogtam, hogy rnek-
kora dicsőséget szereztern az iskolámnak és
magamnak, milyen nagyszabású versenyen
értem el ilyen kimagasló eredményt.

Elégedetten értünk haza, erről a nemes célt
szolgáló rendezvényról. Lehetövé tette ez az
alkalom, hogy a fiatalok megtanul hassák,
milyen fontos a magyar nyelv ápolása, helyes
használata, szépségének megóvása, értéké-
nek megőrzése.

Köszönörn magyar tanáromnak, Klári né-
ninek, hogy elnéző, türelmes és segítőkész
volt irányomban. Köszönörn kísérőtanárom-
nak, Gina néninek, hogy ellátott hasznos ta-
nácsokkal és tartotta bennem a lelket. Továb-
bá köszönörn osztálytársamnak és egyben ba-
rátnőmnek, Sziupa Boglárkának a sok segít-
séget és az iskolai versenyre való felkészítést.

Gallai Laura 8. c

FELJEGYZÉSEK A MUNKA VILÁGÁBÓL

Esélyegyenlőség? Az bizony sokszor sérül.
Esélyegyenlőséggel foglalkozó ismerősöm beszélt tapasztalatairól mi-

lyen módon éshogyan sérülnek az emberek érdekei a munka világában. El-
mondta, hogy gyakran a kisgyermekes anyák, ötven év felettiek hátrány-
ban vannak a munkahelyeken. A szülés előtt álló nőnek azt ajánlják, hogy

állásinterjún arra a kérdésekre, hogy szereine-e és mikor gyermeket, vála-
szolja azt, hogy"meddő vagyok'; s ekkor talán felveszik. A fogyatékkal élők
számára még kisebb az esély az elhelyezkedésre. Egyre több olyan tnunka-
hely van, ahol kihasználják a dolgozókat: növelik a munka mennyiségét és
leszorítják a béreket, s csak négy órában alkalmazzák hivatalosan.

AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

SZOLGÁLTATÁSAINK

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

• Klímafeltöltés, -javítás

Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!

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

Újdonság a tehergépkocsik nemzetkö-
zi műszaki vizsgáztatási lehetősége!

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

www.agr05zerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől-csütörtökig 6.30-15.00, pénteken 6.30-12.30
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Pusztaszabolcsról Elszármazottak Találkozója
2010. június 12.

Erben Irén vezetésével a Nyitott
Kapu Egyesület meg szervezte a
Pusztaszabolcsról Elszármazottak
II. talákozóját. Több mint harmincan
jöttek el a rendezvényre, olyanok,
akik már tavaly is itt voltak és
olyanok is, akik először vettek részt a
programokon. A szervezők műsorral
és finom ebéddel kedveskedtek a
résztvevőknek. A vendégek között volt
Gergő Kati csipkeverő népművész, aki
érdekes történetek mellett mutatta be
művészetét. Itt volt Kovács Istvánné
Szente Zsuzsa is testvéreivel. Zsuzsa,
a székesfehérvári Alumíniumipari
Múzeum igazgatója örömmel
látja a múzeumban az érdeklődő
pusztaszabolcsiakat. Az örökifjú Báldy
Judit is részt vett a találkozón, felidézve
tanítványaival az elmúlt éveket, az
emlékezetes fizikaórákat. Madarász
Laci, akit sokan Cukinak ismernek
szintén már másodjára érkezett a
találkozóra. Ö Balatonszőlősön él
családjával, és Balatonfüreden, a
szívkórház éttermében dolgozik. A
találkozón házigazdaként volt jelen
Erben Irén mellett, Szőke Erzsébet
képviselő, Dancs Istvánné és Dancs
István, Kiss Kornélia művelődésszervező
és Deák János. Tizenhárom óra után
nyitott program volt. Szeretettel
várták a helyi érdeklődőket, akik az
elszármazottakkal találkozhattak.

CzMné
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A Cikola melletti lászlói temetőt,
valószínűleg Szabadegyháziak
kitisztították.
Bartók Imréné Kállai Marika
elhatározta, hogy megszervezi a
Cikolai temető rendbehozatalát is.

A három kislánya Szabolcs Vezér
Gimnázium első kisgimnazista
osztályának diákja volt, akik tíz éves
érettségi találkozójukat ünnepelték.

Egyik olvasónk kérte, tegyük szóvá,
hogyakutyaoltás nem volt elég széles
körben, időben hirdetve. Kéri, időben
jelezzék, hogy az idősek is el tudják
vinni ebjeiket.

Az alsó képen az agárdi magtárat
látják, amelyet az elmúlt időszakban
galériává alakítottak áto A mellette lévő
Gárdonyi házat szintén felújították.
Mindkét létesítmény várja a
kikapcsolódni vágyó érdeklődőket.
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Apusztaszabolcsilakosok 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 tűzoltók:

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 telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/
933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bármikor
alkalmas. Ezt a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi
háziorvosok biztosítják kilencedik éve.

Tehát, javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefon-
jukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre kiírni, a 06-20/
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 tippek, építészeti,
kulturális értékek, mezőgazdasági, állattartási
tanácsok. Tudósítások, riportok, sport a Szabol-
csi Hét című híradóban, élő beszélgetések a
közélet legfontosabb kérdéseiről.

ÉLŐ ADÁS:
hetente csütörtökön

18 órától

Ismétlés:
kedden 18 órától

Szerkesszevelünk
a SZABOLCS MAGAZINT!

Tegyefel kérdéseit!

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

22/570-377

SZABO LeS HÍRADó - Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete - Főszerkesztő: Czöndör Mihályné
Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Telefon: (06-20) 398-8557 E-mail: szhirado@freemail.hu (Lapzárta: 2010. július 31.)
Szerkesztőbizottsági tagok: Bartókné Piller Magdolna, Dombrovszkiné Csombók Nikolett, Dudásné Mester Judit, Horváth Károlyné,
Mihalekné Bartók Mária, Szotyori-Nagy Istvánné
Tervezőszerkesztő: Czöndör Mihály
Nyomás: Pátria Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fodor István vezérigazgató
Megjelenik 750 példányban.

OA.. Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelóje
'~ az OBSERVER

OBSERVER BUDAPEST MEDIAFIGYELÖ Kft.
1084 Budapest, Auróra u. 11. Tel.: 303-4738 Fax: 303-4744 http:((www.observer.hu
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•

A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében
"Kistelepüléseken telep üléskép javítása" tárgyában

került benyújtásra a
KDOP 3.1.1/C-09-2009-0015 azonosítószámú

A pusztaszabolcsi Művelődési Ház és Könyvtár felújítása
című pályázat.

A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
88.482.693, -Ft. A pályázat megvalósításához Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
9.998.077,- Ft saját forrást biztosít. A projekt összköltsége 98.480.770,-Ft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2010.07.09.
A projekt megvalósulásának tervezett napja: 2011.06.30.

A pályázat keretében megvalósuló feladatok:

A projekt keretein belül elsődleges cél a település Művelődési Ház és Könyvtárának
felújítása, valamint korszerűsítése. A projekt közvetlen célja az épület felújítása, illetve
átépítése annak érdekében, hogy az épület az átalakítások által alkalmassá váljon
funkciójának bővítésére, valamint minél több program és rendezvény befogadására legyen
képes, hogya lakosság minél szélesebb rétegeinek kulturális igényeit kielégítse. Az épület
belső elosztásának praktikusabbá tételévei a régi vizesblokkok megszűnnek, helyükön öltöző
és mosdók kerülnek kialakításra, ezáltal az épület több funkció együttes ellátásra is
alkalmassá válik.
Konkrétan a felújítás során akadálymentesítés, kisebb-nagyobb alaprajzi átalakítások,
vizesblokk korszerűsítés, egyes épületrészek, valamint gépészeti rendszerek korszerűsítése
valósul meg. Az átalakítások következtében a régi bejárat és előtér meg szűnik, új közös
bejárat kerül kialakításra, az utcai homlokzat jobb oldalán. Az épület funkciója bővül és több
személyt is befogadó rendezvény megszervezésére is alkalmassá válik.

Kedvezményezett: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Közreműködő Szervezet: Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
honlap: www.kdrfu.hu

Támogató: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu

A projekt az Európai Unio támogatásával. az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.


