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"Ember lenni mindig, minden körülményben."     (Arany János)

Akikre büszkék vagyunk!

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete a település fejlődése, gyarapodása, hírnevének
öregbítése érdekében végzett kiemelkedő tevékeny-
sége elismeréseképpen dr. Paróczai Sándor részére
POSZTUMUSZ Pusztaszabolcs Díszpolgára kitün-
tető címet adományozott. Az elismerő címet átvette
Bencze Attila, dr. Paróczai Sándor rokona.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-
testülete a település fejlődése, gyarapodása, hírne-
vének öregbítése érdekében végzett kiemelkedő te-
vékenysége elismeréseképpen Czompó Istvánné
részére ”Pusztaszabolcsért” elismerő címet ado-
mányozott.

Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a közszolgálatban végzett 
kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseképpen Budai Ilona ré-
szére Pusztaszabolcs Kiváló
Közszolgálati Dolgozója elis-
merő címet adományozott.

Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a közszolgálatban végzett kie-
melkedő tevékenysége elisme-
réseképpen Németh Ferencné
részére Pusztaszabolcs Ki-
váló Közszolgálati Dolgozója
elismerő címet adományozott.

Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
a közszolgálatban végzett 
kiemelkedő tevékenysége elis-
meréseképpen Sebesi Béláné
részére Pusztaszabolcs Ki-
váló Közszolgálati Dolgozója
elismerő címet adományozott.

Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
kiemelkedő sportolói és sport-
szervezői tevékenysége elis-
meréseképpen Csóri Barbara
részére Pusztaszabolcs Sport-
jáért elismerő címet adomá-
nyozott.

Pusztaszabolcs Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
kiemelkedő sportolói és sport-
szervezői tevékenysége elisme-
réseképpen Kőkuti Lászlóné
részére Pusztaszabolcs Sport-
jáért elismerő címet adomá-
nyozott.
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2011. augusztusi 
képviselő-testületi ülés

Napirendek előtt:
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Kérdések, interpellációk

1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költ-
ségvetési rendeletének módosítása

2. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. első félé-
ves gazdálkodása

3. A 4-es átemelőben szivattyú kiváltása
4. Szennyvízhálózat, illetve szennyvíztelep szivattyúi-

nak, gépészeti berendezéseinek állapota
5. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet

módosítása
6. Beszámoló a 2011. évi Szabolcs Napokról
7. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Sza-

bályzatának módosítása
8. A MÁV iskola helyiségének használatára vonatkozó

kérelem
9. Terembérleti kérelem
10. Javaslat lakossági közműfejlesztési hozzájárulás ked-

vezményének meghosszabbítására
11. Javaslat földhasználati jog létesítésére
12. Javaslat vízmegtakarítási szolgáltatás igénybevéte-

lére
13. A Szabolcs Híradóban megjelent alapítvány hirdetési

díja
14. Tájékoztató útfelújítási ajánlatról (helyszíni)
15. Könyvtár és Művelődési Ház előirányzat módosítása
16. Polgármester szabadságának jóváhagyása

Zárt ülés
17. Kocsis József intézményvezető kérelmének elbírálása
18. Javaslat lakótelek visszavásárlására
19. Javaslat fellebbezés elutasítására

Néhány napirendi pontról részletesebben

.2. képviselő-testület megtárgyalta Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat 2011. évi első féléves gazdálkodását. 
A bevételek alakulása: Az intézményi működési bevé-
telek és közhatalmi bevételek teljesülése  önkormányzati
szinten 110,8%-os. A magas teljesülési arány az Adonyi
Többcélú Kistérségi Társulásnak továbbszámlázott szo-
ciális étkeztetés miatt mutatkozik.
Az önkormányzat sajátos működési bevételei a helyi
adók, az utánuk kiszabott pótlékok, az átengedett adók,
a talajterhelési díj.
A támogatások közé a normatív állami, kötött felhaszná-
lású és központi előirányzatok tartoznak.
Vannak támogatás értékű működési bevételek, melyek
az államháztartáson belüli pénzeszköz átvételt jelentik.
Ide tartozik a TÁMOP és TIOP pályázatokon nyert össze-
gek, a MEP-től a védőnői ellátásra kapott összeg, a nép-
számláláshoz érkezett előleg, a könyvtár bútorozásához
nyert összeg, a közfoglalkoztatáshoz igényelt összeg. 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel a Művelődési Ház
felújításához elnyert támogatás, valamint a futsal pálya
építéséhez elnyert összeg. 
A felhalmozási és tőke jellegű bevételek a közművagyon
üzemeltetésének bérbeadásából származó eszközhasz-
nálati díjbevétel, valamint telekértékesítés bevétele. Ter-
veztük a MÁV laktanya értékesítését, mely eddig még
nem valósult meg.
A folyamatban lévő pályázatok elszámolása, illetve az át-
húzódó fejlesztések befejezése után várható a 2010. évi
pénzmaradvány elköltése.
Működési kiadások alakulása: A személyi juttatások,
a közcélú foglalkoztatás és a munkaadókat terhelő járu-
lékok kevesebb, mint 50%-os felhasználása az év első 6
hónapjában megfelelő. A dologi kiadásokra fordítható
összeg az év első félévében kb. 60%-os. Ide tartozik a
készletbeszerzés, a kommunikációs kiadások, a vásárolt
élelmezés, a gázenergia, villamos energia, víz- és csator-
naszolgáltatás. Jelentős terhet jelent a város számára,
hogy nagymértékben emelkedett a gázenergia ára.
Speciális támogatások kifizetése is terheli a költségve-
tést, melynek jelentős része a civil szervezeteknek nyúj-
tott támogatás. A szociális kiadások összességében
57,1%-os kifizetést mutatnak – ez az alakulás elfogad-
ható. Felhalmozási kiadásokból elkészült az iskolában
egy tanterem, valamint a művelődési ház felújítása, a Ma-
nóvár Óvoda tetőfelújítása.
A képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben 4,554
millió forint általános tartalékot és 14,796 millió forint
céltartalékot hagyott jóvá. Az általános tartalék terhére
valósult meg: az iskola sportpályájának felújításához
szükséges önrész; a térfigyelő kamerarendszer bővítés,
áramellátása, szervizelése; a létszám változás miatt az ál-
lami támogatás visszafizetése; a nyári gyermekétkezte-
téshez vállalt önrész; a III. számú háziorvosi körzet
ellátásának finanszírozása; a fénydekorációs eszközök
pályázati önrész; az Agárdi Popstranddal kötött megál-
lapodás; a gyermekorvos helyettesítése; a rendőrmoto-
rok javítása; a Családsegítő tetőfelújítása. Növelte az
általános tartalékot 2,399 millió forinttal a 2010. évi
pénzmaradvány feladattal nem terhelt része. A céltarta-
lékból nem használt fel a város. 
Záró elszámolási szakaszban vannak a TÁMOP és TIOP
pályázataink, jelentős összegben megelőlegeztük a pá-
lyázatban szereplő kiadásokat, ami jelentősen megter-
helte az önkormányzatot. Probléma, hogy a MÁV
laktanya eladása még nem valósult meg, viszont a köz-
üzemi díjak jelentősen megemelkedtek.

3. Döntött a képviselő-testület arról, hogy az Adonyi út te-
mető felőli végénél található 4-es átemelő ismételten
meghibásodott szivattyúját nem javíttatja, hanem ön-
kormányzati önerőből új szivattyút vásároltat és szerel-
tet be.

7. A képviselő-testület módosította a szociális ellátások
helyi rendszeréről szóló rendeletet. A változások a
2011. augusztus 31. után indított lakásfenntartási tá-
mogatás igénylésével kapcsolatos kérelmeket érinti. 
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Fontos: lakásfenntartási támogatásban részesülhet-
nek mindazok, akik gázzal, fával, olajjal, vagy más fű-
tőanyaggal fűtenek; igényelni lehet lakbérre,
albérleti díjra, szemétszállítás költségére, víz- és csa-
tornahasználati díjra, villanyáram költségeire. A tör-
vény megemeli a jogosultsági jövedelemhatárt a
lakásfenntartási támogatásra, melyet az öregségi
nyugdíjminimum 250%-ban, 71.250 Ft-ban határoz
meg, valamint vizsgálni kell a vagyon nagyságát is. A
támogatást elsősorban természetben kell majd nyúj-
tani.

6 A képviselő-testület elfogadta a 13. Szabolcs Napokról
szóló beszámolót, melyet az újság rendezvények rovatá-
ban fotókkal illusztrálva elolvashatnak. 

10. A képviselő-testület döntött arról, hogy 2011. december
31-ig meghosszabbítja a lakossági csatorna közműfej-
lesztési hozzájárulás összegére vonatkozó 50%-os ked-
vezmény határidejét, ezzel ösztönözve és megkönnyítve
a csatornarákötéseket a hátralékkal rendelkező ingat-
lantulajdonosok részére is.

Honosítás
Felemelő és örömteli eseményre került sor július 22-én a
városháza dísztermében. Négy hölgy – Bartók Mária, Bo-
zsódi Erzsébet, György Katalin és Tihor Melinda –, akik
közül három hosszabb ideje él Magyarországon, állam-
polgári esküt tett. Jómagam még nem voltam részese
ilyen eseménynek, ezért örömmel és izgalommal készül-
tem, hogy tudósíthassam a Szabolcs Híradó olvasóit arról,
mi történik egy ilyen hivatalos eljárás során. 

Esőként a Himnusz hangzott el, majd a Székely himnusz
is az egyik hölgy kérésére. Ezt követően a hosszú hivata-
los eljárás lezárásaként Czompó István polgármester
előtt letették az állampolgári esküt és aláírták a szükséges
okmányokat. A polgármester úr beszédében kitért arra,
hogy bár polgármesterségének 13 esztendeje alatt min-
tegy 100 fő tett állampolgársági esküt előtte, nem volt két
egyforma esemény, mert minden honosítás más: általá-
ban egy család tagjai a magyar állampolgárságot kapó
személyek, most mindegyikük más család tagjaként kérte
a honosítását; soha nem hangzott még el a Székely him-
nusz ilyen alkalommal. Ami általában közös, az a könny-
csepp a szemekben. Ez alól talán a fiatalok a kivételek,
akik még nem élték hosszú ideig azt az életet, ami miatt az
áttelepülés mellett döntöttek és a magyar állampolgárság
kérelmezését választották. A három idősebb hölgy a tör-
ténelem alakulásának köszönhetően volt már magyar

állampolgár, most tehát őket visszahonosították. A pol-
gármester mind a négyüknek azt kívánta, hogy sikerül-
jön megvalósítaniuk családjaik körében mindazt, amit
elterveztek, és ehhez jó egészséget kívánt.

Az ünnepség az eskü szövegének, emléklapnak és pusz-
taszabolcsi apró ajándékok (kitűző, képeslap, naptár) át-
adásával zárult, majd kötetlen beszélgetésbe fordult.
Ekkor mesélt életéről, Magyarországra településéről Bar-
tók Mária, Mici néni, aki a maga 80 esztendős életkorával
a legidősebb az új pusztaszabolcsi magyar állampolgárok
között. 
Mici nénit valószínűleg nagyon sokan ismerik városunk-
ban, hiszen 19 éve él közöttünk, miután 1992. október 2-
án férjével együtt átjöttek Magyarországra, követve
gyermekeiket. Fiuk, Álmos 1989. december 24-én kapott
menekült státuszt ideát, majd Gyöngyi lányuk 1990. áp-
rilis 20-án befogadással jöhetett át. A férjével ideát lakást

A képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvei és a 
határozatok megtalálhatók a 

www.pusztaszabolcs.hu 
weboldalon az 

Önkormányzat menüpont 
Önk. ülések jegyzőkönyvei 

alpontban, illetve 
a Határozatok alpontban, 

valamint elolvashatók lesznek a könyvtárban.

Bartók Mária, Bozsódi Erzsébet, György Katalin, Tihor Melinda

Ünnepi külsőségek
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vettek, taníttatták a gyerekeiket. Igyekezett mindig segí-
teni a közösséget, kezdetektől fogva részt vesz a Karitász
munkájában.
Mici néni Romániában tisztviselő volt. A 2. világháború
idején, amikor Erdély ismét Magyarországhoz tartozott,
akkor 1940-44 között magyar iskolába járt, ennek meg-
maradtak a dokumentumai. Ez azért volt fontos, mert el-
vesztek, eltűntek az okmányok, nehéz volt bizonyítani a
hovatartozást. A szülei Nagyváradon nyugszanak, ennek
is van nyoma. Ezekre alapozva tudta kérni a honosítást,
pontosabban a visszahonosítást.
Sajnos a férje már nem érhette meg, hogy ismét magyar
állampolgárok lehettek, mert három évvel ezelőtt elhunyt
– én nem sokkal azután találkoztam Mici nénivel, és is-
mertem meg Hajdóné Olgi néni jóvoltából. Kérdésemre,
hogy miért vártak, illetve várt ilyen sokáig, azt mondta,
volt időszak, amikor tetemes összeget kellett fizetni az el-
járásért.
Elszomorodik, amikor bántják az emberek amiatt, hogy
átjött Magyarországra. Mici néninek nemzetközi nyugdíja
van, amit a Romániában szerzett jogosultsága alapján fo-
lyósítanak neki. Ő itt senkit nem rövidít meg.
Kifejezte örömét és köszönetét, hogy ismét, és immár ok-
mányok, dokumentumok bizonysága szerint magyar ál-
lampolgár.
A következőkben – kérésére – Bartókné Mici néni köszö-
netét szeretném közzé tenni:
„Ezt az alkalmat megragadva szeretném hálámat és kö-
szönetemet kifejezni a polgármester úrnak, valamint Szo-
tyori Marikának, hogy számomra megteremtették a
törvény nevében a „visszahonosítást” és levezették ezt a
szép „ünnepet”.
Kérésemre a magyar Himnuszt követve a Székely him-
nusz is felcsendült. A kis Csenge unokám a hegedű húr-
jain szólaltatta meg, s ez könnyet fakasztott szememből,

hogy most már szabadon, felhőtlen hallgathatom meg. –
Boldoggá tett ez a pillanat. Köszönöm.
A polgármester úr is megemlítette, hogy őt meglepte ez az
óhajom, s a 13 évi polgármestersége alatt 100 állampol-
gári esküt tettek le, mindegyik külön-külön a maga ne-
mében szép és nemes volt, de a Székely himnuszt most az
egy esetben kérte az eskütevő.
Talán ezzel is megköszönöm ezt a pillanatot, hogy a ko-
romhoz méltón visszakaphattam a magyarságom hitét,
hisz magyarnak születtem és magyarként megyek az örök
hazába. Ami nagyon fáj, hogy a hitvestársam nem érhette
meg ezt a felemelő pillanatot.
Tudni való, hogy a hontalanság egy nagy kereszt, és én is
80 éven át viseltem másokkal együtt. Ezt az érzést át-
érezni csak az tudja, aki ebben a hajóban, velem együtt
hajózott az élet tengerén.
A bevándorlási hivatalnak is hálámat fejezem ki, hogy  a
korom okozta nehézségekben átsegített, s bátorítást és
reményt sugalmaztak, hogy a törvény útjain tudjak in-
tézkedésekben haladni, s végcélomhoz beérkezni. Hisz
adódtak tüskék is a törvény ösvényein. Ezt a célt csakis a
szeretet munkálkodása által tudja elérni a kisember. Min-
den tiszteletem a hivataloknak, hogy a törvény nevében
munkálkodtak a személyem céljaiért, s a benne dolgozó
személyzetnek, hisz a sokat kesergő és bántott lelkek
megnyugvásáért dolgoztak.
Végül köszönöm a családomnak, akik velem együtt küz-
döttek a cél elérésében, s virágaikkal köszöntöttek. Bará-
tainknak, akik nemcsak a hajdani nehézségekben
segítettek, hanem a jelen örömökben is virágaikkal sze-
retettel köszöntöttek.
A himnuszok és a Szózat, valamint hazám tisztelőjeként
mondok köszönetet.”

Lejegyezte: Kiss Kornélia

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének

2011. június 30-án megtartott 
nyílt ülésén hozott

határozatainak tartalma

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

217/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-
testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011. (IV.1.)
önkormányzati rendelet 67. § 6. francia bekezdése alapján egyetért
azzal, hogy a polgármester a szennyvíztisztító telepen a „Pusztasza-
bolcs szennyvíztisztító telep technológia korszerűsítése” című kiviteli
dokumentációval összhangban az iszap recirkulációs szivattyúk, frek-
venciaváltók, levegőztető rendszer cseréjét, mérők beépítését, szi-
vattyú szívó és nyomóvezetékének kiváltását – a hatásfok javítás illetve
az üzembiztonság növelése érdekében – megrendelje az üzemeltető
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től (DRV ZRt. 8601 Siófok, Tanácsház
u. 7.) az alábbi táblázat szerinti megnevezésekkel, ütemezéssel, beke-
rülési összegekkel: 

Ütemezés Megnevezés Ne�ó összeg ÁFA Bru�ó összeg

2011.
4 db Flygt NZ 3085.160 MT 462 (1,4
kW, 400 V, 3 fázisú, 50 Hz, 10 fm kábel,
DN 80) sziva�yú

2 004 600 Ft 501 150 Ft 2 505 750 Ft

2011. 3 db Flygt Z állvány C/N 3085 MT 404 976 Ft 101 244 Ft 506 220 Ft

2011. 3 db ABB frekvenciaváltó 1,5 kW 373 900 Ft 93 475 Ft 467 375 Ft

2011.
Sziva�yú szívó és nyomó vezetékének
kiépítése (KPE 90-110;6 db tolózár, 3
db mérőhely)

1 347 113 Ft 336 778 Ft 1 683 891 Ft

2011.

SANITAIRE finombuborékos levegőz-
tető rendszer  (4X54 db, WE 9” , mű-
anyagcső elosztó h. rozsdamentes
acéltartó)

2 450 000 Ft 612 500 Ft 3 062 500 Ft

2011. Levegőztető rendszer telepítése 238 000 Ft 59 500,00 Ft 297 500 Ft

2011. évben összesen: 6 818 589 Ft 1 704 647 Ft 8 523 236 Ft

2012.
Siemens 100-as indukciós mennyíség-
mérő

300 000 Ft 75 000 Ft 375 000 Ft

2012. évben összesen: 300 000 Ft 75 000 Ft 375 000 Ft
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a táblá-
zat szerinti rekonstrukciós munkák megvalósítását – az előterjesztés
szerinti megrendelők aláírásával – megrendelje a 2011. évi viziközmű
fejlesztés előirányzat terhére, 2011. évi teljesítéssel bruttó 8 523 236,-
Ft, illetve a 2012. évi viziközmű fejlesztés előirányzat terhére, 2012.
évi teljesítéssel bruttó 375 000,- Ft bekerülési összegért.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Projekt-
menedzsment Iroda Kft-vel és a DRV Zrt.-vel vegye fel a kapcsolatot, az
ütemezés szerinti rekonstrukciós munkákra vonatkozó pályázati le-
hetőségek kihasználása érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. évi költség-
vetésbe tervezze be a 2012-re áthúzódó kiadásokat.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

218/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzati fenntartású József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda (Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14.) intézményét átszervezi.
Az intézmény alapító okiratát az előterjesztés szerint módosítja, ki-
egészítve az intézmény alaptevékenységeként meghatározott felada-
tokkal.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Magyar Államkincstár
Fejér Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda felé a törzskönyvi nyil-
vántartásban a módosítás átvezetéséről intézkedjen.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

219/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a József At-
tila Közös Igazgatású Általános Iskola 2010. évi előirányzatát az aláb-
biak szerint módosítja:
Az intézmény működési célú támogatásértékű bevétel előirányzatát
megemeli 451 ezer forinttal a személyi juttatások előirányzatának 51
ezer forintos növelése, a munkáltatót terhelő járulék előirányzatának
12 ezer forintos növelése, a dologi kiadás előirányzatának 23 ezer fo-
rintos növelése és a felújítás előirányzatának (Óvodai fürdőszoba fel-
újítása -42 ezer forint; Manóvár Óvoda ablak felújítás -380 ezer forint;
Iskolai tanterem felújítás 310 ezer forint; Tornaterem ablak és ajtó fel-
újítás -771 ezer forint; Iskolai tanterem felújítás (angol terem) 1 248
ezer forint) 365 ezer forintos növelése mellett.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011.
évi költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

220/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkezési
díjak változásáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

221/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Faunus”
Termelő és Szolgáltató Kft-vel (Pusztaszabolcs, Szent István utca 11.)
a közétkeztetési feladatok ellátására 2007. május 25.-én kötött vállal-
kozási szerződést az előterjesztés szerinti Megállapodás alapján mó-
dosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a Megállapodás aláírására. 

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

222/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pusztasza-
bolcsi Polgárőrség által használt 2 db önkormányzati tulajdonú mo-
torkerékpár 100 ezer forint nagyjavítási költségét az általános
tartalékból biztosítja.
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési ren-
delet módosításának beterjesztésére.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

223/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
közterület-felügyelő beszámolóját az elmúlt évi felügyeleti munkáról.

______________________________________

A Képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

224/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a
181/2011. (V.26.) Kt. számú határozatát és úgy dönt, hogy a Puszta-
szabolcsi Sport Klub részére megítélt 2011. évi működési támogatás-
ból fennmaradó 700 ezer forintot az alábbiak szerint folyósítja:

1. 350 ezer forint átutalását  azonnal engedélyezi
2. 350 ezer forint átutalását abban az esetben engedélyezi,
amennyiben az egyesület elszámol az egész éves pályabérleti díj
be�izetésével és az 1. pontban kapott támogatás felhasználásával.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással
az alábbi határozatot hozta:

225/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Jehova Tanúi 13. számú Egyházkörzet (8000 Székesfehérvár,
Gellért újsor 30-32.) pusztaszabolcsi gyülekezete számára 4 000,-
Ft+Áfa/hó bérleti díjért bérbe adja 2011. augusztus 1-jétől 2012. július
31-ig a MÁV iskola (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 1.) egy 62 m2

alapterületű termét heti két alkalommal (péntek és vasárnap) egyházi
oktatási célokra.
A Képviselő-testület jóváhagyja a mellékletben található szerződést,
valamint felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

226/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta
és úgy fogadja el az Adonyi Kistérségi Szociális Központ Pusztasza-
bolcsi telephelyének 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót,
hogy a Pusztaszabolcsi telephely 2010. évi működéséhez a Kistérség
által kért további 2065 ezer forint helyett 528 ezer forint meg�izetését
kéri a Kistérségtől, mivel a szociális étkezés díját a Kistérség helyett
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat �izette a szolgáltatónak – 2011.
március (861.645,- Ft), 2011. április (840.988,- Ft), 2011. május
(889.979,- Ft) – annak ellenére, hogy az állami támogatást és az igény-
bevevők be�izetéseit a kistérség beszedte.
Felkéri az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulást, hogy �izesse meg a
különbözetet Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának.
Felkéri a polgármestert az önkormányzat 2011. évi költségvetési ren-
delet módosításának beterjesztésére.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

227/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közműve-
lődésről szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.

______________________________________

A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

228/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a
Településfejlesztési Bizottság azon javaslatát, mely szerint napirendre
tűzi a Magyar Projektmenedzsment Iroda Kft tájékoztatását, arról,
hogy milyen témájú pályázati lehetőségekre hívta fel az önkormányzat
�igyelmét.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

229/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. máso-
dik félévi munkatervét elfogadja.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

230/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat (Pusztaszabolcs, Adonyi út 42. szám, 984 hrsz.) épületé-
nek tetejét – a további beázások elkerülése érdekében – megjavíttatja.
A Képviselő-testület a munka kivitelezésére beérkezett árajánlatok
közül a kedvezőbbet, a Csontos László vállalkozó (Pusztaszabolcs, Szt.
István u. 22/1.) által benyújtott ajánlatot fogadja el, melynek vállalási
ára bruttó 634 400 Ft.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Családsegítő és
gyermekjóléti szolgálat épületén keletkezett beázások megszüntetése
érdekében a tető javítási munkáit Csontos László vállalkozóval – a költ-
ségvetés általános tartaléka terhére, 634 400 Ft bekerülési összegért
– végeztesse el, valamint a bekerülési összegnek az önkormányzat
2011. évi költségvetésébe tervezéséhez nyújtson be előterjesztést, és
egyúttal felhatalmazza az előterjesztés szerinti szerződés aláírására.

______________________________________

A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

231/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy megvalósítja 1163 hrsz-ú közterületen 22x42 m-es műfüves fut-
sal pályát, pályázati forrás felhasználásával.

A Képviselő-testület 4 igen, 3 nem szavazattal és 1 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:

232/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt
a javaslatot, mely szerint versenytárgyalást folytasson a Futsal pálya
megvalósítására ajánlatót tevő vállalkozások között. 

A Képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

233/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy az 1163 hrsz-ú közterületen 22x42 m-es műfüves futsal pályát
létesít pályázati forrás felhasználásával. A Képviselő-testület a beér-
kezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet, a NOBLE KFT. (Pusztasza-
bolcs, Arany János u. 41.) által benyújtottat fogadja el, melynek bruttó
bekerülési összege: 12 786 550 Ft, garancia vállalása 2 év.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a műfüves futsal
pálya kivitelezési munkáit a NOBLE KFT-vel – a költségvetés „Műfüves
futsal pálya építése” című előirányzata terhére, 12 786 550 Ft beke-
rülési összegért – végeztesse el, és egyúttal felhatalmazza az előter-
jesztés szerinti szerződés aláírására

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

234/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Iskola utca
Velencei és Széchenyi utcák közti szakaszán az aszfalt burkolat rongá-
lódási problémáját megismerte, és úgy dönt, hogy a polgármester a ja-
vítás módjairól és a költségek lehetséges megosztási arányáról
folytasson tárgyalást a kivitelező szervezet vezetőjével.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

235/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
Pro-DömiVILL Kft-t, (telephely: 2457 Adony, Deák F. u. 20.) hogy az
Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi
út 39.) érintésvédelemmel kapcsolatos méréseit végezze el, az EBF
elektromos berendezéseit vizsgálja felül, és erről az érintésvédelmi
okiratot készítse el.
A Képviselő-testület az érintésvédelmi felülvizsgálat díjával dologi elő-
irányzatát megemeli. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy a költségvetés módosítását terjessze be.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

236/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a tér�igyelő rendszer karbantartási munkáira a kivitelező RG Net
Kft.-vel (7623 Pécs, Athinay u. 34) karbantartási szerződést köt bruttó
290.000 Ft/év díj ellenében. A karbantartási díj fedezete az általános
tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési rendelet-
módosítás beterjesztésére és felhatalmazza a karbantartási szerződés
aláírására.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

237/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pusztasza-
bolcsi 1613. hrsz-ú, 1273 m2 területű, Debreceni László és Debreceni
Lászlóné Papacsek Ildikó tulajdonában lévő lakótelek visszavásárlá-
sára vonatkozó 125/2011. (III.31.) Kt. számú határozatát fenntartja,
és a tulajdonos által meghatározott 1.500.000,- Ft legalacsonyabb te-
lekárat nem fogadja el, mert az ingatlanon nem történt értéknövelő
beruházás az elmúlt 15 évben.
A telek értékesítésére vonatkozó egyezség hiányában, a beépítési kö-
telezettség biztosítására bejegyzett elidegenítési tilalmat a Képviselő-
testület fenntartja.
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A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

238/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosítását a következők szerint határozza meg:
1./a Társulási Megállapodás III. fejezete első bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
A Ttv. 16-18.§-aiban foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás
önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során a költségve-
tési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2./a Társulási Megállapodás III. fejezete második és harmadik
bekezdése hatályát veszti.
3./a Társulási Megállapodás III. fejezete ötödik bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás Tanácsának elnöke a Társulási Megállapodást és annak mó-
dosításait megküldi törvényességi ellenőrzés céljából az illetékesség-
gel rendelkező kormányhivatalnak, valamint a Társulás
nyilvántartásba vétele céljából a Magyar Államkincstár illetékességgel
rendelkező Igazgatóságának.
4./a Társulási Megállapodás V. fejezete első bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
A Társulás gazdálkodására a költségvetési szervek gazdálkodására vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.
5./a Társulási Megállapodás V/1.c)pontja második bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
A Társulás bevételeit és kiadásait a Társulás Tanácsának döntése alap-
ján meghatározott pénzintézetnél önálló bankszámlaszámon köteles
nyilvántartani. A Társulási Tanács elnöke köteles a költségvetés állá-
sáról félévente tájékoztatást adni a Társulási Tanácsnak.
6./a Társulási Megállapodás V/1.e) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
A Társulás jogszabályszerű költségvetési működésének ellenőrzését
Felügyelő Bizottsága végzi (ld. VII/4. fejezet). Ezen túlmenően a Tár-
sulás szakmai ellenőrzés céljára erre szakosodott ellenőrt is igénybe
vehet.
7./a Társulási Megállapodás VII. fejezet második bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
Szervezeti rendszer:
1. Társulási Tanács

2. Társulási Tanács Elnöke

3. Operatív Tanács

4. Felügyelő Bizottság

5. KDV Projekt Iroda

8./a Társulási Megállapodás VII/1.1. o) pont helyébe a következő
rendelkezés lép:
Projekt Iroda létrehozása, a Projekt Iroda vezetője felett a kiemelt
munkáltatói jogok (kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás megindítása,
fegyelmi büntetés kiszabása) gyakorlása

9./a Társulási Megállapodás VII/1.2. pont nyolcadik bekezdés he-
lyébe a következő rendelkezés lép:
Az ülésen a szavazás nyílt, kézfeltartásos formában történik.

Személyi ügyekben (pld. tisztségviselők megválasztásában, delegá-
ció kérdéseiben) a tanácsülésen a döntéshozatal titkos, írásbeli sza-
vazás útján is történhet Titkos szavazás tartására a Tanács bármely
tagja tehet javaslatot, a javaslat elfogadásához a Tanács tagjainak
egyszerű többséggel meghozott döntése szükséges.

10./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont első bekezdés o)
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a Projekt Iroda vezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogok gya-
korlása.
11./a Társulási Megállapodás VII/1.3. pont nyolcadik bekezdéssel
egészül ki a következők szerint:

A Társulási Tanács részletes működési szabályait a Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzat tartalmazza.
12./a Társulási Megállapodás VII/3. pont helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek:
A Társulás működését, a projektek teljes körű előkészítését és lebo-
nyolítását a Projekt Iroda látja el. A Projekt Iroda hivatalos megneve-
zése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati
Társulás Projekt Iroda.
A Projekt Iroda az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88.§
(1) bekezdés b) pontja szerinti helyi önkormányzati költségvetési
szerv. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.)
Korm. rendelet 9.§ (2) bekezdés d) pontja alapján önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv. 
A Társulási Tanács határozza meg a Projekt Irodának az ellátandó fel-

adatokhoz igazodó, foglalkoztatottak létszámát.

A Projekt Irodát – annak vezetőjén keresztül - a Társulás Tanácsa irá-
nyítja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a
Projekt Iroda vezetője gyakorolja. A Projekt Iroda vezető felett az
egyéb munkáltatói jogokat a Társulás Tanácsának elnöke gyakorolja.
A Projekt Irodában foglalkoztatottak jogviszonyára a Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény rendelkezései irányadóak.
A Projekt Iroda tevékenységének anyagi fedezetét, az adható juttatá-
sok pénzügyi keretét a Társulás éves költségvetése állapítja meg, fel-
hatalmazva egyidejűleg azok teljesítésére.
A költségvetési szerv pénzkölcsönt nem vehet fel, kezességet nem vál-
lalhat, értékpapírt, váltót és kötvényt nem bocsáthat ki, illetve nem fo-
gadhat el.
A Projekt Iroda feladatai:

- A Társulás működésével összefüggő tevékenységek:

· Jogszerű működés folyamatos biztosítása,
· Értekezletek, ülések megszervezése,
· A Társulás elnöke, elnökhelyettesei, valamint a Felügyelõ Bizott-

ság munkájának segítése,
· Elõterjesztések, döntéstervezetek, jegyzõkönyvek, emlékeztetõk

elkészítése, határozatok végrehajtása,
· Adminisztráció, levelezés, iktatás - irattározás, adatszolgáltatás,
· Kapcsolattartás és információszolgáltatás az önkormányzatok-

nak, érintett minisztériumoknak, felügyeleti szerveknek,
· Szerzõdések, szerzõdésmódosítások elõkészítése, szervezeti

kérdésekkel kapcsolatos döntések elõkészítése,
· A Társulás éves munkatervére érkező javaslatok összefoglalása,

éves költségvetési tervezet, költségvetési beszámoló elkészítése

- A projektek megvalósításával összefüggő feladatok:

A Társulási Megállapodás IV/2.2.,IV/2.3.,IV/3.1.,IV/3.2. pontjaiban
meghatározott társulási feladatok előkészítése, végrehajtása.

A Projekt Iroda szervezetére és működésére vonatkozó részletes sza-
bályozást a Társulás Tanácsa által elfogadott Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
13./a Társulási Megállapodás VII/4. pont harmadik bekezdés he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:
A delegáló önkormányzatok a Felügyelő Bizottság tagjainak személyét,
vagy a személyükben bekövetkező változást kötelesek a Társulási Ta-
nács részére írásban bejelenteni.

14/a Társulási Megállapodás VII/4. pont ötödik bekezdés har-
madik mondat helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Társulási Tanács tagja egyidejűleg nem delegálható a Felügyelő Bi-
zottságba is.

15./a Társulási Megállapodás IX. fejezete hatályát veszti.

______________________________________

A Képviselő-testület 2 igen, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással a ja-
vaslatot elutasította:
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239/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja azt
a javaslatot, hogy a Zrínyi Miklós utca forgalmát – lakossági kezdemé-
nyezésre –, a Dobó István utca és a külterületi Névtelen utca csatlako-
zásában elhelyezett „Mezőgazdasági vontatóval behajtani tilos!”
„Kivétel: engedéllyel!” KRESZ táblákkal szabályozza.

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

240/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a pol-
gármestert, hogy kérjen szaktervezőtől árajánlatot a település forga-
lomszabályozási tervének elkészítésére, és azt terjessze a
Képviselő-testület elé.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

241/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkor-
mányzati tulajdonban lévő pusztaszabolcsi 1621/5. hrsz-ú, 1459 m2

területű, beépítetlen terület vevőjének Baloni Anikó Pusztaszabolcs,
Szilágyi E. u. 47. sz. alatti és Odor István Pusztaszabolcs, Bajcsy-Zsi-
linszky E. u. 53/1. sz. alatti  kérelmezőket jelöli ki.
Az ingatlan vételárát 300,-Ft/m2 + ÁFA, azaz 547.125,-Ft összegben
határozza meg, melyet vevők a szerződés aláírásakor egy összegben
�izetnek meg az Önkormányzat részére. 
Az ingatlan előtt az utcában a víz, villany, gáz, csatorna, telefon köz-
művezeték kiépült, az ingatlan a közműkezelők feltételei szerinti hoz-
zájárulás meg�izetése esetén közművesíthető.
Az ingatlant a szerződés aláírását követő 4 éven belül lakóházzal be
kell építeni. A beépítési kötelezettség nem teljesítése esetén az ön-
kormányzat az ingatlant az eredeti eladási áron jogosult visszavásá-
rolni.
A beépítési kötelezettség biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba el-
idegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetni az önkormányzat ja-
vára.
A vételár az ingatlan kitűzésének költségeit is magában foglalja.
A Képviselőt-testület dr. Nagy István ügyvédet bízza meg az adásvé-
teli szerződés megkötésével.
A szerződéskötéssel és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel kap-
csolatos költségek vevőket terhelik.

______________________________________

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

242/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja az
önkormányzati tulajdonú, Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti lakás
bérbeadására vonatkozó, 176/2011. (V.26.) Kt. számú határozatát, mert
a kijelölt bérlő, Tóthné Várnagy Olga családgondozó, visszavonta kérel-
mét, és a lakásbérleti szerződés megkötésére nem került sor.

______________________________________

A Képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal és 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

243/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a hi-
vatal és az intézmények vezetőit, hogy az általuk irányított egységek
dolgozóit tájékoztassák rendszeresen a város által rendezett ünne-
pekről, megemlékezésekről, azok időpontjáról, helyéről és képvisele-
tükről gondoskodjanak. A politikai szerveződést, szervezkedést
munkahelyen ne engedélyezzék.

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

245/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tu-
lajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására a „Gépállomás utca,
Deák Ferenc utca felújítása” című projektre. A projekt keretében a
2490 Pusztaszabolcs, Gépállomás utca – 702/89, 66, 67, 84, 051/5,
050/2 hrsz.-ú útszakasz – és a 2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca
– 949, 1057, 993, 1029, 950 hrsz.-ú útszakasz - felújítása valósul meg.
A projekt összes költsége 59.000.000,-Ft, melyből a támogatás szem-
pontjából is elszámolható költség: 59.000.000,-Ft. A projekt teljes költ-
ségére vonatkozóan az önrész összege 5.900.000,-Ft, melyet saját
forrásból biztosít. A pályázatban vállalt 10 %-os önrész fedezete a
2011. évi költségevetés útépítési beruházási előirányzata. A projekt
keretében igényelt támogatás összege: 53.100.000,-Ft.
Amennyiben a pályázat keretében benyújtott projekt támogatásban
részesül, az önkormányzat az önrész összegét, azaz 5.900.000,-Ft ösz-
szeget Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
ben elkülöníti. 
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gon-
doskodjon. 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

246/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani a KDOP-4.2.1/B-11 kódszámú „Önkormányzati tu-
lajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására a „Széchenyi István
utca, Május 1. utca felújítása” című projektre. A projekt keretében a
2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi István utca – 375, 449, 516, 574, 662,
0117, 0118/1, 432, 500, 554, 649 hrsz.-ú útszakasz – és a 2490 Pusz-
taszabolcs, Május 1. utca – 736, 773, 751, 774/1, 784 hrsz.-ú útsza-
kasz - felújítása valósul meg. A projekt összes költsége 78.000.000,-Ft,
melyből a támogatás szempontjából is elszámolható költség:
78.000.000,-Ft. A projekt teljes költségére vonatkozóan az önrész ösz-
szege 7.800.000,-Ft, melyet saját forrásból biztosít. A pályázatban vál-
lalt 10 %-os önrész fedezete a 2011. évi költségevetés útépítési
beruházási előirányzata. A projekt keretében igényelt támogatás ösz-
szege: 70.200.000,-Ft.
Amennyiben a pályázat keretében benyújtott projekt támogatásban
részesül, az önkormányzat az önrész összegét, azaz 7.800.000,-Ft ösz-
szeget Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésé-
ben elkülöníti.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gon-
doskodjon. 

A Képviselő-testület 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:

247/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
kíván benyújtani az Új Széchenyi Terv keretében kiírt „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak fejlesztése” támogatására. A pályázatok el-
készítésével az önkormányzat a Magyar Projektmenedzsment Iroda
Kft.-t (1125 Budapest, Kiss Áron u. 3.) bízza meg. 
Felkéri a polgármestert a pályázati dokumentáció elkészítésére vo-
natkozó megbízási szerződés aláírására. 

______________________________________

A Képviselő-testület az alábbi határozatát zárt ülésén hozta:
248/2011. (VI. 30.) Kt. számú határozat

______________________________________
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A 13. Szabolcs Napokról
A 2011. évben július 29-31. között 13. alkalommal ke-

rült megrendezésre a Szabolcs Napok rendezvénysoro-
zat.  Több előkészítő megbeszélést követően március
17-én került sor az Előkészítő Munkacsoport ülésére,
melyre a korábbi évek programszervezői kaptak meghí-
vást. Ekkor alakult ki, hogy némileg átszerveződik a há-
romnapos rendezvénysorozat.

Számos hagyományosan sikeres programot tartottunk
meg a korábbi helyszínen és szerkezetben: duatlon, ko-
sárlabda-streetball, orgonahangverseny, kispályás foci,
vasárnap délutáni szórakoztató műsor a Kastélykertben. 

Új helyszínre kerültek át hagyományos események: meg-
nyitó az újjáépített, átalakított Művelődési Ház és Könyv-
tár színháztermébe – ez egyben az intézmény hivatalos
átadó ünnepsége is volt, melyen olyan nagy számban vet-
tek részt az érdeklődők, hogy sokan az előtérbe, illetve az
udvar felőli járdára szorultak. Az ünnepi műsorban sze-
repeltek helyi közreműködők (Kinyik Berta és Nagy
Bence négykezese) és vendégek (Sárbogárdi Fúvószene-
kar és Tósoki Anikó előadóművész). Könyvbemutató a
Boldogasszony Közösségi Házban fotókiállítással együtt.
Új helyszínre került az idén 5. alkalommal megrendezett
Motoros Találkozó – Kastélykert és Kastély utca a Répa-
rakodó helyett, ahol jelenleg vasúti talpfákat és követ tá-
rolnak folyamatosan. Visszajelzések szerint a
streetfighteresek bemutatója miatt kb. egy órára lezárt
József Attila utca - Kastélykert között lakó egyes polgárok
nehezményezték a forgalomkorlátozást. 

A Kastélykertbe helyeztük át az esti Karthago koncertet
és az utcabált is. A jelentős hangerő kevésbé jutott el a vá-
roslakókhoz, ezáltal kevésbé zavarta az esti-éjszakai pi-
henésüket.  A koncert és annak hangosítása a „Kultúra éve
2010. Pusztaszabolcs” LEADER pályázatból erre a célra
felhasználható nettó 1.110.000 Ft-ból valósult meg.  

Hagyományos útvonalon, illetve helyszínen került megren-
dezésre a felvonulás és a kiállítás, de idén a majorettek he-
lyett a képviselő-testület tagjai és a civil szervezetek
képviselői vonultak fel a Tűzoltószertártól a Művelődési
Házig a fúvószenekarral – sok érdeklődő, nézelődő puszta-
szabolcsit csalt ki a zene az utcára; a kiállítás pedig az általá-
nos iskolában volt, ahol helyi, illetve valamilyen módon a
városhoz kötődő festők zömében új képeit, valamint a pusz-
taszabolcsi gobelinvarrók alkotásait csodálhatták meg az ér-
deklődők, akik valószínű többen lettek volna, ha a
könyvbemutatóval együtt kerül megrendezésre.
Új eseményként szólhatunk a kerékpáros családi vetélkedő-
ről, melyet a kispályás focival párhuzamosan, az edzőpályára
terveztük és sajnos a rossz idő miatt nem valósulhatott meg,
majd augusztus 20-án, az Életmód és Szenvedélyek Napján
pótlódik. Új színfolt volt a posta kitelepülése is vasárnap dél-
után, aminek nagy sikere volt, és jövőre is szeretnének ezzel
a lehetőséggel találkozni a látogatók. Szintén újdonságként
szerepelt a Játékok Palotája, ahol mindenféle játékkal, kéz-
műves foglalkozással várták a gyerekeket. Sajnálatos dolog,
hogy az egyik külsős munkatársuk duplán szeretett volna jö-
vedelemhez jutni és pénzt kért az arc- és karfestésért. Ezt
tisztáztuk a vállalkozás vezetőjével és ennek a szolgáltatás-
nak az összegével csökkentette a számla végösszegét. Újdon-
ságként említeném, hogy a szombati és vasárnapi
rendezvényen kifejezetten kirakodóvásár jelleggel hívtuk a
kézműveseket és az árusokat.

A felújított, átépített Művelődési Ház és Könyvtár átadása – L. Simon László és Czompó István

„Teltház” a Karthago koncerten a Kastélykertben

Felvonult a képviselő-testület és a civil szervezetek

A baracsi Kiscsapás néptánccsoport fergeteges műsora
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A korábbi évekhez képest nem terveztünk például hadá-
szati bemutatót, mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy
csekély volt az érdeklődő. Kifejezetten tűzoltó bemutató
sem volt, mivel az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Tűzoltó a
májusi családi napon tartott bemutatókat. A márciusi
megbeszélésre nem jött el a Kutyabarát Klub képvisele-
tében senki, semmiféle jelzést sem kaptunk tőlük, ezért
úgy gondoltuk, hogy nem kívánnak részt venni a prog-
ramban. Nem terveztünk vasárnap délutánra étkeztetést
– bár lehet, hogy ez a hűvös idő ellenére több embert ki-
csalt volna – mert a szombati egész napos motoros talál-
kozón volt étkezési lehetőség.
Személyszállítási problémák miatt maradt el a Százha-
lombattai Népdalkör szereplése, amit majd szeretnénk
pótolni.
Összességében a szervezés és a lebonyolítás jónak érté-
kelhető, amelyből nagyon aktívan kivette a részét a Motor
Ördögei Baráti Egyesület, valamint a Tiszta Utak Élő Táj
vezetősége és aktivistái, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület
lelkes és segítőkész csapata, a pénzügyi osztály dolgozói;
a programszervezők: Ádám László, Csordás Viktor, 

Lepsényi János, Ambrus Emil, a segítők: Szőke Erzsébet
alpolgármester asszony, Ádámné Farkas Beáta és az is-
kola dolgozói, Csiki Andrea, Hujberné Király Beáta és Tö-
rökné Király Kornélia,  Domak Istvánné, Domak Zsanett,
Csomor Csaba, Ekker László, Mészáros István.
Köszönet illeti a rendőrséget és a polgárőrséget, valamint
a mentősöket a rendezvények biztosításáért. 
Köszönjük a támogatóknak a hozzájárulást: az Agrár Zrt-
nek az áramvételi lehetőséget, a  Noble Kft-nek a szín-
padszállításhoz nyújtott segítségét, az Ercsi
Takarékszövetkezetnek, a Szajkó és Társának, az árusok-
nak a pénzbeli támogatást, Perlaki-Horváth Beátának a
mobil WC bérleti díjának kifizetését, melyekkel csökken-
tették a 13. Szabolcs Napok költségeit; a Hagyományőrző
és Hagyományteremtő Alapítványnak a könyvbemutató
és az orgonahangverseny megszervezését és finanszíro-
zását.

Szajkó János Kiss Kornélia
OKSB elnöke közművelődés-szervező

Motoros nap
Július végén ötödik alkalommal rendeztük meg a Motoros Ta-
lálkozót Pusztaszabolcson. Délelőtt 10 órától vártuk a moto-
rosokat és érdeklődőket a Kastélykertbe. Szépen
szállingóztak a motorosok minden helyről. Tiszteletét tette a
nyeregtáskás, bőrrojtos kormányú „évente akár 100 km-t is
megyek” mazsoláktól kezdve egészen a szénné varrt, szőrös-
szagos ős bikereken át a simsonos, babettás, robogós ifjú
nemzedék is, ami nagy örömünkre szolgált, mert belőlük le-
hetnek a jövő MOTOR ÖRDÖGEI. Meglepődtünk, de örültünk,
hogy egyre nagyobb számban vannak a női motorosok. Ezen
a hétvégén a lényeg a közös gurulás volt, ezért büszkék va-
gyunk arra, hogy idén voltunk a legtöbben a felvonuláson. 
Körülbelül 30 km-es gurulást szerveztünk Pusztaszabolcs-
Adony-Iváncsa-Besnyő-Pusztaszabolcs útvonalon. Ezúton is
köszönjük az adonyi rendőrőrs kollégáinak, a pályarendőr-
ség kollégáinak, valamint a polgárőr szervezeteknek a bizto-
sítást.

A rendezvény ideje alatt a helyi érdekeltségű zenekarok pró-
bálták elűzni az esőfelhőket és megteremteni az esti Karthago
koncerthez a hangulatot. Felemelő érzés volt, hogy egy ilyen
legendás zenekar, mint ők élőben játszották a rock and roll-
t, hihetetlen színvonalon és hangulatban egy ilyen kicsi vá-
rosban, mint mi vagyunk. Ráadásul, akik eljöttek, azok - az
önkormányzat és a tavaly nyertes LEADER pályázat jóvoltá-

ból - az egyetlen ingyenes Karthago koncerten vehettek rész
Magyarországon.
Meg kell említeni a motoros kaszkadőrt, Szőllősi Pepét is, aki-
nek nyaktörő mutatványai nagy népszerűségnek örvendtek.
Ennek a programnak a végét nehezítette a szitáló eső, amitől
nagyon csúszóssá vált az aszfalt, ezért nehezebben lehetett
végrehajtani a gyakorlatokat. A közönség azonban – melyben
ugyanúgy jelen voltak a gyerekek és idősebbek is – nem bánta
az esőt, sőt nagy izgalommal tapsolt és biztatta Pepét.
Královits Gabi, mint minden évben egy pályát állított fel, amit
a gyerek quadosok és crossmotorosok vehettek birtokba biz-
tonságos körülmények között, felnőttek felügyelete mellett.
Ugyanezen a helyszínen, de más időpontban zajlott Benkő
Jani ladás bemutatója. Sajnos ehhez elég kicsi volt a hely, de
azért így is látványos pörgéseket, kanyarokat hajtott végre
ilyen körülmények között.
A hagyományokhoz híven Molnár Pista hatalmas adag babos
vaddisznó pörköltet készített tizedmagával a kulisszák mö-
gött az éhség csillapítására. Négy üstben főtt a finomság, de
ahhoz, hogy senki ne maradjon éhen, a tűzoltók is hozzájá-
rultak egy üst babgulyással.

A programokról a videót és fotókat megnézhetitek a
www.motorordogei.hu oldalon.
Ha jól éreztétek magatokat, gyertek el jövőre is!

Motor Ördögei Baráti Egyesület

Motorok és motorosok ameddig a szem ellát a Kastély utcán

Készül a �inom étel
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A Pusztaszabolcsi Hagyomány-
őrző és Hagyományteremtő 
Alapítvány tájékoztatója a 
Szabolcs Napokra kapott 
adományokról

Az Alapítvány együttműködési megállapodás alapján se-
gíti a Szabolcs Napok rendezvénysorozat lebonyolítását.
Ennek megfelelően adománygyűjtő akciót szervez, az elő-
zetesen megállapított programokat megszervezi és fi-
nanszírozza. 

A 2011. évben három programot szervezett és finanszí-
rozott az Alapítvány:

- a Pusztaszabolcs anno… sorozat újabb kötetének meg-
jelentetése: Sorsok, életek, családok 2.

- régi fényképek kiállítása, az idei évben Géringer Mi-
hály családjáról készült fényképek közül került ki a ki-
állítás anyaga

- a hagyományos orgonakoncert: Kántor Zsolt és zenész
barátainak előadásával indult ebben az évben a Sza-
bolcs Napok keretében a hangversenysorozat, majd Iz-
landról tartott fényképes beszámolót a Boldogasszony
Közösségi Házban. 

A fenti rendezvények finanszírozására 150 ezer forint
adomány gyűlt össze a Faunus Kft., a Vatu-Duó Kft., Kocz-
kás József, a Sziebler Bt., a Gingiva Bt., a Pusztafood Bt. és
a Stadler Magyarország Vasúti Karbantartó Kft. jóvoltá-
ból. Köszönjük adományaikat.
Köszönet illeti a programok szervezésében és lebonyolí-
tásában közreműködőket is: Uszkay Réka, Varga Éva, Pál-
házi Zsuzsanna, Baltási Nándor, Kun Zoltán, Molnár
Sándor, Kis Jánosné, Kovács Dénesné, Gál József.

Csányi Kálmán
kuratóriumi elnök tájékoztatója alapján

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást valamint a segít-
séget, hogy ez a rendezvény megvalósulhatott:
pusztaszabolcsi, adonyi, iváncsai, besnyői Polgárőrség; adonyi rend-
őrőrs; Autópálya rendőrség; Agrár Zrt.; Láng Tüzép; Baki Imre;
Bakos Gábor; Széchenyi Pékség, Iváncsa; Kreatív Játék, Ajándék; Szi-
lident; Noble Kft.; Balogh Éva - Coop ABC; Márti Virág; Szajkó és tsa
Bt.; Tiszta Utak, Élő Táj civil szervezet; Gábor Attila; Piktor ’97 Kft.;
Új Városi gyógyszertár; Molnár Péter itallerakat; Feri bolt; Heiter
János; Szerecsen Mihály;
és mindazoknak, akik támogatásukkal és munkájukkal segítettek,
de névtelenséget kértek.

Motor Ördögei Baráti Egyesület

Állami ünnepünk apropóján
Csiki Szilárd, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 
alelnökének beszédét idézzük.
Polgármester Úr, Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Ünneplők!

Mit is ünneplünk augusztus 20-án? A Szent Koronát? Ma-
gyarország Fővédőszentjét, Szent Istvánt? A magyar állam
fennállását? Az új kenyeret? Az alkotmányt? Az aratást? Au-
gusztus 20-a történelmünk során sok mindennek volt már
az ünnepe. Ma egyszerre mindegyiknek.
Augusztus 20-án I. István szentté avatásának napjára is em-
lékezünk.
A történelem során Szent István alakját, és az augusztus 20-
ai ünneplés tartalmát sokan sokféleképpen értelmezték és
magyarázták.
A néphit korábban e naphoz kötötte

•a gólyák útra kelését,
•a málnaszedés idejét,
•illetve e nap időjárásából következtettek az őszi gyü-

mölcstermésre.
Augusztus közepe, a törvénylátó napok ideje volt Fejérvá-
ron, ekkor ült össze a királyi tanács. 
1083. augusztus 20-án avatták szentté a fehérvári baziliká-
ban I. Istvánt. 
Augusztus 20-a Nagy Lajos uralkodásától kezdve szerepel a
naptárakban egyházi ünnepként.
Mária Terézia az István-napot "nemzeti" ünneppé tette,
amely aztán 1848-ig folyamatosan állami és egyházi ünnep
is volt. 
A Szent István nap ünneplését a szabadságharc bukása után

megtiltották, ami nem is csoda, hiszen az első, 1860-ban
tartott megemlékezés országos tüntetéssé terebélyesedett. 
1938-ban, Szent István halálának 900. évfordulóján Szent
István emlékét törvénybe foglalták.
A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nem-
zeti tartalma miatt nem volt vállalható, azonban teljes meg-
szüntetését sem tartották ésszerű megoldásnak, ahogy az a
vallási ünnepek egy részével történt. Szellemileg és tartal-
milag teljesen átalakították. Szent István ünnepéből az "új
kenyér ünnepe" lett, majd az új alkotmányt, mint új - szo-
cialista - államalapítást, 1949. augusztus 20-ára időzítet-
ték. 
1989 óta a régi hagyományok szerint rendezzük meg újra
az augusztus 20-i állami és egyházi ünnepeket, hivatalos ál-
lami ünneppé pedig 1991-ben nyilvánította a Magyar Or-
szággyűlés.
Készülvén Szent István ünnepére, fiához, Imre herceghez
intézett intelmeit vettem kezembe, hogy gondolatokat me-
rítsek belőlük.
A Szent Korona ünnepén elmondhatjuk, hogy Szent István
nemcsak hitében volt erős és következetes, de törvényei-
ben, fiához, Imre herceghez intézett intelmeiben is meg-
mutatta uralkodói nagyságát. 
Férj, családapa, király, politikus, hadvezér volt, és mind-
ezekben a helyzetekben egyben hívő keresztény és szent.
Példája olyan gazdag, olyan egységes és szilárd, hogy őt ün-
nepelve óhatatlanul egy-egy vonását kell kiragadnunk, ha
elmélkedni akarunk róla. A mai ünneplés szóljon hát külö-
nösen is az igazságos embernek, az igazságos uralkodónak.
(Szent Imréhez írt Intelmeiben az igazságszolgáltatás tisz-
teletben tartásáról, az igaz ítéletről és a béketűrésről be-
szél.)
Olyan jogi alapra építette államát, mely ezer év távlatából is
példát mutat, tartást ad nekünk, akik szellemi hagyatéka gyá-
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molítóinak, tanácsai követőinek valljuk magunkat.
Az intelmek, tanácsok nem szorulnak értelmezésre a mai
kor embere számára sem. 
Néhány gondolat ezek közül:

•A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.
•A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig
zsarnokoskodnak.

•Az egy nyelvű és egy szokású ország gyenge és esendő.
•A jövevényeket jóakaratúan gyámolítsad és becsben
tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint-
sem másutt lakjanak.

•Légy türelmes mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hatalomhoz.

•Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos ál-
lapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az
alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség.

•Ha bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal for-
golódsz, társul adod magad hozzájuk.

Augusztus huszadika nemcsak István király, de az új kenyér
ünnepe is. Erre az időre learatják az összes gabonát, a sze-
mekből lisztet őrölnek, és megsütik az új kenyeret. Magyar-
ország mezőgazdasági nagyhatalom. A mi vidékünk, a
Mezőföld az egyik legjobb búzatermő vidék. Sajnos van azon-
ban jó néhány olyan magyar család is, akinek az asztalára nem
minden nap kerül kenyér, akiknek az alapvető élelmiszerek
előteremtése is gondot jelent. Ezen a napon rájuk is gondol-
nunk kell. A gondolatokat tettek követik - és úgy, mint eddig,
ezután is - lehetőségeinkhez mérten mindent megteszünk kö-
rülményeik javítása érdekében.
Az István-kori Magyarországból a mai Magyarországba ér-
keztünk. Mindkét helyszín ellentmondásoktól terhes, de
sajnos a múltbeli történéseket lassan jobban értjük, mint
ami a közelmúltban történt velünk, vagy ami ma történik
körülöttünk. Egyet biztosan tudunk, egyet biztosan érzünk:
a mai állapotok változásért kiáltanak! Bármi keveset tehe-
tünk is a jelen viszonyok megváltoztatására, tegyük meg!
Ha mást nem tehetünk, mutassunk jó példát. Hagyjuk a
gyűlölködést, és tegyük a dolgunkat, de úgy, hogy azért a
rosszat mindig néven nevezzük.

Egy nemzet sorsa történelmi alkalmazkodóképességén
múlik, sikeres nemzetnek pedig azok bizonyulnak, amelyek
meg tudják őrizni sajátosságaikat, és kellő önbecsüléssel,
de nyitottan fordulnak mások felé.

A Szent István Nap nemzet-összetartó hatása ellenére, az
elmúlt évtizedekben a magyarság megosztottsága talán
soha nem volt nagyobb, mint napjainkban.

Pedig szeretnénk már nyugodtan, büszkén, emelt fejjel élni.
Szeretnénk boldogan, emelkedetten ünnepelni.

A mai nap egy nemzeti ünnep. Nem sok van belőle, pedig
ezer év alatt gyűjthettünk volna még. Kissé elcsépelten
hangzik, de mégis, meg kéne, hogy mozgasson valamit itt
benn a mellünkben. Vagy inkább melegítenie kéne. Mert
ezeken a napokon azt ünnepeljük, hogy magyarok vagyunk.
Nem osztrákok, franciák, nem amerikaiak – magyarok. Mi
egyéb értelme lehetne egy nemzeti ünnepnek, mint az, hogy
a sok gond, nehézség, munka, fáradtság, és persze minden-
napi öröm mellett egy nap arra emlékeztessen, mi nem egy-
szerűen csak Pista, Ferenc, Eszter, Zsuzsa vagyunk, hanem
tagjai egy népnek, egy nemzetnek, melynek van mit ünne-
pelnie, melynek van mire büszkének lennie, melynek nevét
ismerik az egész világon

És most szűkebb élőhelyünkről pár szót engedjenek meg:
Városunk mai lehetőségei - csökkenő állami juttatások mel-
lett is - jobbak sok más magyar településénél. Élnünk kell
vele, de ránk, a város mai vezetésére is érvényes az istváni
intelem, hogy „semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi
sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség". Tehát okosan, mér-
téktartóan, megfontolva kell haladnunk, irányítanunk. 
A választás során mandátumot szerzett minden elöljárónak
erkölcsösnek és példamutatónak kell lennie. Egymással is így
kell tennünk, így kell élnünk, egyébként nem lesz közös aka-
rat, pedig az viszi előbbre a munkát minden területen. Bíz-
nunk kell egymásban, hiszen akik minket megválasztottak
bizalmat szavaztak, azt meg kell őriznünk, sőt bebizonyítani,
hogy tudunk együtttervezni, megvalósítani.  Igyekszünk in-
tézményeinket jó színvonalon, takarékosan működtetni.
Igyekszünk az álláshelyeket megtartani. Igyekszünk a támo-
gatásokat igazságosan elosztani, kulturális értékeinket meg-
tartani és fejleszteni. Igyekszünk a város értékeit gyarapító
fejlesztések, beruházások megvalósítására. Itt kell megemlí-
teni többek között a város térfigyelő kamerarendszerét, a
nemrég átadott művelődési házat és könyvtárat. Örömmel
vettük tudomásul, hogy a pusztaszabolcsiak nagy számban
megjelentek az átadó ünnepségen, amelyen testvérvárosunk,
Staufenberg elöljárói, meghívott vendégeink is részt vettek,
velünk ünnepeltek. Szeretettel vártuk, és hiányoltuk másik
testvérvárosunk, Kisiratos képviseletét. Talán majd jövőre
vendégül láthatjuk őket is.
A futsal pálya átadása augusztus 19-én
A napokban elkészült műfüves futsal pályával, mely már
most nagy népszerűségnek örvend, azoknak a gyerekek-
nek, fiataloknak, helyieknek teremtettünk lehetőséget a
kulturált focizáshoz, akik nem hivatalosan űzik e sportot,
csupán hobbiból, szeretetből, vagy csak gyermekeikkel sze-
retnének kis időt játszva együtt tölteni.
Végezetül: Isten éltesse minden István barátomat, ismerő-
sömet, aki Szent István napján ünnepli névnapját!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

A futsal pálya átadása augusztus 19-én

Csiki Szilárd és az ünnepi műsor közreműködői



Szabolcs Híradó IFJÚSÁG

132011. augusztus

HA STAUFENBERG, AKKOR
VARGA GERGŐ

Tizenegy éves Pusztaszabolcs testvérkapcsolata Stau-
fenberggel. Azóta van minden nyáron cseretábor 10-
19 éves fiataloknak. Az első években általános iskolás
gyerekek utaztak tőlünk, ezért a kísérő pedagógusok is
a mi tantestületünkből kerültek ki. Létrejött egy remek
csapat, akik megszervezték, és lebonyolították a német
gyerekek itteni programjait. Sokan voltunk, szinte min-
den kollégám kivette a részét a munkából. 
A német gyerekek mindig ugyanazzal a vezetővel ér-
keztek, a fantasztikus Jörg Gieslerrel. Neki is voltak
persze segítői, de az egészet ő irányította, szervezte,
fogta össze. Az ő kérése volt, hogy legyen nálunk is va-
laki, aki egy személyben felelős a cseretáborért, mert
így könnyebb az együttműködés. 
Varga Gergő nyolc éve kapcsolódott be ebbe a mun-
kába. Azóta minden évben ő a kiutazó magyar csapat
vezetője. Jó barátság alakult ki Jörg és közte, ezért ké-
zenfekvő volt, hogy ő legyen az, aki Jörg kérésének
megfelelően kézbe veszi az itthoni programok szerve-
zését. Öt éve már, hogy ez így van. Övé a tervezés, és
minden helyszínen ott van. Természetesen vannak al-
kalmi segítői, akik elkísérik a programokra, vagy pala-
csintát sütnek az éttermi ebéd helyett. Ha már
kifogyott az ötletekből, talál kreatív kollégát, aki rög-
tön kitalál valami érdekeset. 
Az utóbbi években a kiutazó magyar gyerekek átlagé-
letkora emelkedett. Az általános iskolások mellett

egyre több középiskolás használja ki a lehetőséget.
Gergőt mindig egy német szakos kolléga kíséri, vagy a
Szabolcs Vezér Gimnáziumból, vagy tőlünk. (Megjegy-
zem, angol szakos létére, nagyon jól beszél németül.)
Nálunk a 11 év alatt sok némettanár megfordult, re-
méljük a jelenlegi kolléganő sokáig hűséges lesz hoz-
zánk.
Nevetve beszélgettünk a közös élményekről, a gyere-
kekről, akik az évek alatt részt vettek a cseretáborok-
ban. A kiutazó magyar fiatalok eleinte nagyon vegyes
képet mutatnak, de a végére mindig remek csapattá ko-
vácsolódnak. Így volt ez az idén is. A német csoport itt
tartózkodása mindig okoz valami váratlan izgalmat.
Eddig még minden évben fel kellett keresni az orvosi
ügyeletet, az idén először nem.
Tudom, hogy sokan irigylik Gergőt - minden évben uta-
zik, élményekkel gazdagodik, nyaral -, de azt is tudom,
hogy mennyi munka van emögött. Odakint övé (övék)
a felelősség, vigyázniuk kell a rájuk bízott fiatalokra.
Itthon, már hónapokkal a német gyerekek érkezése
előtt meg kell tervezni, szervezni minden programot.
Kapcsolatot tartani az önkormányzattal, azon gondol-
kodni, hol lehet egy kicsit spórolni. Aztán mikor itt van-
nak, mindenütt számlát kérni és elszámolni a rábízott
pénzzel. Tikkasztó hőségben várost nézni, észben tar-
tani, mikor kell menni a dinnyéért, mikor a palacsintá-
ért.
Imádja csinálni, pedig minden nyáron nagyon elfárad.
Jövőre lesz a 9. alkalom, azt még bevállalta.
Gergő! Tizediknek lenni kell! Aztán majd meglátjuk. 
Köszönjük!

Dudásné Mester Judit

Barátság- Freundschaft
Pusztaszabolcs- Staufenberg

Több mint tíz esztendeje tart a kapcsolat Pusztasza-
bolcs és Staufenberg lakosai közt. Az évente megszer-
vezett cserediák program lehetővé tette, hogy szoros
barátságok alakuljanak ki a magyar és a német gyere-
kek között, és közösen ismerkedjünk a két országgal és
nevezetességeivel.  

Idén nyáron, július elején, mi, magyarok indultunk
útnak Németországba, hogy ismét találkozzunk német
barátainkkal. A 16 fős csapatot Szabó Ildikó és Varga
Gergely tartotta szemmel. 
Staufenbergi látogatásunk alatt sok- sok szép helyet

sikerült megtekintenünk, bár az idő nem mindig ked-
vezett számunkra.  Kiemelném Kassel városát, ahol a
Herkules szobrot láttuk, amely kiindulópontja a vízi já-
téknak. Városnézés gyanánt Göttingen és Hann. Mün-
den jött szóba, melyek közül az utóbbi nyerte el
tetszésemet. Szórakozásképp az uschlagi tornaterem-
ben néhány csapatjátékot is játszottunk, mint például
a foci és a kézilabda. Majd az utolsó napok környékén
a várva várt programhoz is eljutottunk: Heide Park. Az
utolsó estéhez elérve ajándékokat kaptunk, és megte-

kintettük a néhány nap alatt készült fotókat rólunk és
staufenbergi barátainkról. Másnap reggel 6 órakor
pedig indultunk haza, Pusztaszabolcsra. Az élmények-
kel teli magyar diáksággal megosztottuk egymással
gondolatainkat, és egy jót nevettünk a vicces pillana-
tokon.  
„Nekem leginkább a Kalandpark tetszett, mivel ott szó-
rakoztam a legjobban!” - írta nekem Kovács Dóra. 
„Én azt mondom, megérte a sok buszos utazás, jó he-

lyekre mentünk! Meg a végén a kis partik nagyon ott
voltak.” – mesélte mosolyogva unokatestvérem, Baty-
tyányi Réka.
„Élmény volt a Herkules szobor Kassel városában,

ahogy sétáltunk le a vízesés mellett.” – írta Bódai Bi-
anka.
„Hosszú volt az út odafelé, megérte, hazafelé nagyon

rövidnek tűnt.  Élveztem az egészet, jövőre is vissza
akarok menni.  Ja, és vicces volt, hogy ott nagyon tiszta
volt a levegő, mikor hazaértünk, hányinger kerülge-
tett.” – mondta Virág Martin.
Viszont nyaralásunk ezzel még nem ért véget, hisz ha-
zaérkezésünk után 1-2 héttel, dél környékén a Polgár-
mesteri Hivatalnál üdvözölhettük az akkor megérkező
német csapatot. Hanna Köhn és Christian Spohr veze-
tésével körülbelül 16 német diákkal mentünk be a dísz-
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terembe. Ittlétük alatt zajlottak le a városnapok tiszte-
letére megrendezett programok, melyen jól érezte
magát mindkét csapat. Rossz idő miatt Siófok helyett a
dunaújvárosi élményfürdőbe mentünk, másnap követ-
kezett a Tordason levő kalandpark, szerdán pedig Vi-
segrádon nézhettünk lovagi játékokat. A következő
napon kissé esős időben a Szelidi- tónál tartózkodtunk
újabb strandolás gyanánt. Pénteki napon következett
Budapest, mely számomra a legjobb napot jelentette.
A libegőzés mellett megtekintettük az Állatkertet, vol-
tunk plázázni, majd este megnéztük a Citadellát. A
szombat esti búcsúzás szomorúsággal töltötte el mind-
két csapatot, mikor a német busz este  8 óra környékén
elhagyta Pusztaszabolcsot.

Ennek ellenére az itthoni programok is mesések vol-
tak, és újabb élményekkel gazdagodhattunk.

„Nekem megérte elmenni, megyek jövőre is, itthon a
legjobban a tordasi Kalandpark tetszett, mert nagyon
jól éreztem magam.” – mesélte Pásztor Judit. 
„Tetszett az összes program itt nálunk és Magyaror-
szágon, mert igazán élveztem, hogy megismertem új
embereket és kialakultak barátságok köztünk. Pedig
két országról van szó, és nem is beszéljük ugyanazt a
nyelvet.” – mesélte Elena Welsch, ki nagy barátságot
kötött Simon Dorottyával.
Nekem az tetszett a legjobban, hogy az együtt töltött

idők alatt még jobb, erősebb barátságok alakultak ki a
németek és magyarok között, annak ellenére, hogy sok
nehezítő körülmény volt (nem kajálhattunk együtt;
Pestre sem volt biztos, hogy mi is mehetünk). Míg Né-
metországban összekovácsolták a két település fiatal-
jait, (sok szórakozás, csapatversenyek), addig nálunk,
Magyarországon eltávolodhattunk volna egymástól, hi-
szen a programok ezt tették lehetővé, azonban mi, ma-
gyar fiatalok ezt nem engedtük. „Csupán csak rajtunk
múlott ez az egész, hogy mi akarjuk-e ezt csinálni.
Azonban néha már mi is majdnem feladtunk, de nem
tettük. És megérte. ” - mesélte Simon Dorottya. 
Számomra is az a fontos, hogy együtt voltunk, és re-
mélem, hogy a következő években sem maradnak el
ezek a szép pillanatok.

Wasser Stefánia

Együtt a német-magyar baráti diákcsapat

Józsefes hírek
Jubiláló kollégák köszöntése az
iskolaegységben

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük az iskolaegység
azon tanítóit és tanárait, akik elmondhatják magukról,
hogy 2011-ben 40 éve, 30 éve vagy 25 éve vannak a pe-
dagógus pályán: 
40 éve Bujdosó Jánosné tanító és Pappné Bánóczi Ilona
tanító-főtanácsos,
30 éve Molnár Árpádné tanító-tanácsos,
25 éve Fleck Andrea tanító és Kinyikné Boros Ildikó ta-
nító-tanár.
Jó egészséget, sok örömet és megbecsülésben bővelkedő
éveket kívánunk az elkövetkezőkben!

Az iskolaegység dolgozói és tanulói

Nyugdíjba vonult három 
tanítónk

2011-es év a nyugdíjba vonulás éve az iskolaegység három
tanítójának.  Ebből az alkalomból a Szabolcs Híradó hasáb-
jain keresztül is szeretettel kívánunk Bujdosó Jánosné -Mar-
csi néninek, Czompó Istvánné - Erzsi néninek és Pappné
Bánóczi Ilona - Ili néninek egészségben eltöltött, boldog-
sággal teli, nyugodt nyugdíjas éveket szeretteik körében!  
Következzen itt életpályájuk dióhéjban: 

Bujdosó Jánosné 
1952. július 18-án született Budapesten. Általános iskolai ta-
nulmányait Ráckeresztúron végezte, 1970-ben érettségizett
Székesfehérváron az akkori Hunyadi Mátyás Közgazdasági
Szakközépiskolában. 1974-ben a Győri Tanítóképző Főiskola
levelező tagozatán tanítói oklevelet szerzett. A pedagógus
pályán eltöltött közel 40 évét a változatosság jellemezte. Dol-
gozott Sinatelepen, Rácszentpéteren, Százhalombattán, Gá-
borjánban, Berettyóújfaluban. Tanított kis tanyasi iskolában,
1-4. évfolyamú összevont csoportban, iskolaotthonos osz-
tályban, volt napközis nevelő. 2002 tavaszán visszaköltözött
Ráckeresztúrra, s így került a pusztaszabolcsi József Attila
Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda iskolaegységébe.
Előbb napközi otthonban látott el oktató-nevelői feladato-
kat, majd 2007-től osztálytanítóként is tevékenykedett. 
Továbbképzéseken igyekezett megtartani szakmai frisses-
ségét. Szívesen vállalt az oktató-nevelő munkája mellett
egyéb feladatokat. Intézményünkben részt vett a minőség-
fejlesztéssel foglalkozó munkacsoport tevékenységében,
évekig látta el a tankönyvterjesztéssel kapcsolatos feladato-
kat. Két évig szabadidő-szervezői tevékenységet is vállalt,
2005-től esélyegyenlőségi referensként szolgálta a közössé-
get. 31 éve tagja a pedagógus szakszervezetnek. Napközis
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táborok szervezésében, lebonyolításában vett részt. Tanítói
munkájára jellemző a gyakorlati tapasztalat. Érdeklődő, aki
az új dolgok iránt fogékony. Nagyon tevékeny, vállalkozó
szellemű. 
Nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlé-
kérmet kapott. Megérdemelt pihenőjét gyermekei és unokái
körében tölti.

Czompó Istvánné 
1952. augusztus 29-én született Pusztaszabolcson. Az ál-
talános iskolát Pusztaszabolcson, a középiskolát Székes-
fehérváron a Teleki Blanka Gimnáziumban végezte
1970-ben. 1971-ben felvételt nyert a Kecskeméti Óvónő-
képző Intézet levelező tagozatára, ahol 1973 júniusában
óvónői oklevelet szerzett. 1973. szeptember 1-jétől a
Pusztaszabolcsi Napköziotthonos Óvodában dolgozott.
1977. szeptember 1-jétől a Pusztaszabolcsi Általános Is-
kolában kezdett tanítani. Közben felvételt nyert a Jászbe-
rényi Tanítóképző Főiskola levelező tagozatára, ahol
1980-ban tanítói szakképzettséget szerzett. Mostanáig fo-
lyamatos volt a munkaviszonya intézményünkben. Min-
dig aktív tagja volt a közösségnek. 1970-től tagja a
pedagógus szakszervezetnek, egy évig az alapszervezet
titkára is volt. Munkájának elismeréséül a Pedagógusok
Szakszervezete az Eötvös József Emlékérem ezüst foko-
zatával tüntette ki. Több alkalommal vett részt nyári tábor
szervezésében, lebonyolításában. Éveken keresztül az
alsós munkaközösség vezetőjeként tevékenykedett, majd
2000-től lett az alsó tagozat igazgatóhelyettese. A
2007/2008. tanévben megbízott igazgató volt, majd a
2008/2009. tanévtől a közös igazgatású intézményben ál-
talános helyettesi beosztásba került. Egész munkásságát
a következetesség, a rendszeresség, a pedagógiai érzé-
kenység jellemezte. Tanítói tevékenységét magas színvo-
nalon, eredményesen végezte. Egyéniségének fő
jellemzője a kiegyensúlyozottság, tisztelettel közelednek
felé, személye nyugalmat, higgadtságot sugároz. Tartósan
magas színvonalú munkavégzését, kiemelkedő munka-
teljesítményét több alkalommal elismerték: 1989-ben Mi-
niszteri dicséretet kapott, 1993-ban a tanulók szavazata
alapján „Gyermekmosoly”- díjban részesült, 2001-ben a
munkáltató a Tanácsosi címet adományozta, 2008-ban az
intézmény fenntartója Pusztaszabolcs Kiváló Közszolgá-
lati Dolgozója kitüntetéssel jutalmazta. 2011-ben nyug-
díjba vonulása alkalmából főtanácsosi címet és
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott, az iskolaegy-
ségi alapítvány „Józsefes Gyermekekért” Díjában része-
sült, továbbá városi szintű elismerő cím, a
„Pusztaszabolcsért” Emlékplakett tulajdonosa lett.
Kiérdemelt pihenőjét családja körében tölti, de szívesen
visszajár az intézménybe, segítő tevékenységét, reméljük,
sokáig élvezhetjük.  

Pappné Bánóczi Ilona 
1952. november 5-én született Almásházán, édesanyja
Bánóczi Kálmánné, tanítónő volt a pusztaszabolcsi álta-
lános iskolában. 
Az általános iskolát Pusztaszabolcson, gimnáziumi tanul-
mányait Székesfehérváron és Sárbogárdon végezte. 1972
szeptemberétől a pusztaszabolcsi iskolába került, ahol
mostanáig folyamatos volt a munkaviszonya. Közben
1974-ben a Győri Tanítóképző Főiskolán tanítói okleve-
let szerzett. Tanítói tevékenységét magas színvonalon,
eredményesen végezte. Mindig aktívan kapcsolódott be
annak a közösségnek az életébe, melyhez tartozott. 1970-
től tagja a pedagógus szakszervezetnek. 1988-tól az alsó
tagozat igazgatóhelyettese volt, majd 2000-től az iskola
igazgatója lett. Ebben a beosztásban 6 évig tevékenyke-
dett, lelkesen, odaadóan vezette az intézményt. Az akkor
éledő pályázati rendszer által felkínált lehetőségek nagy
támogatója volt. Vezetőként is és beosztottként is több al-
kalommal vett részt nyári táborok szervezésében, lebo-
nyolításában. Folyamatosan képezte magát, különböző
továbbképzéseken vett részt, melyek segítették őt a szak-
mai (pedagógiai) és vezetői feladatok megfelelő színvo-
nalon történő végzésében. 1999-ben pedagógus
szakvizsgát szerzett a közoktatás vezetői szak elvégzésé-
vel. Mint igazgató, igazgatósága éveiben különösen nagy
gondot fordított a kulturális és zenei programok rende-
zésére. Az ő nevéhez fűződik az Öreg Diákok Baráti Egye-
sületének megalapítása 2002 novemberében, továbbá
programjainak, tevékenységeinek koordinálása a mai
napig is. 2003-ban kihasználva,, az akkori oktatási mi-
niszter által meghirdetett Iskolai Emlékezet elnevezésű
program lehetőségét, az iskola egykori kiemelkedő taná-
ráról, Csefkó György néptanító-igazgatóról nevezte el az
akkori Magyar szaktantermet, amely később önálló
könyvtárszobaként működött. Egész munkásságát a rend-
szeresség, a tenni akarás jellemezte, szervezőkészsége
együtt járt kezdeményezőkészségével. Szakmai munkájá-
ért különböző szintű elismerésekben részesült: Kiváló
kisdobosvezető (1985.), Miniszteri dicséret (1987.), Ta-
nácsosi cím (2003.), Pusztaszabolcsért Emlékplakett
(2005.), „Józsefes Gyermekekért” Díj  (2009.) 2011-ben
nyugdíjba vonulása apropóján jogot szerzett a főtanácsosi
cím viselésére, továbbá Pedagógus Szolgálati Emlékérem
tulajdonosa lett. Azzal a gazdag életúttal, melyet maga
mögött tudhat, hatalmas tervekkel tele kezdte meg csa-
ládja, unokái, volt tanítványai körében megérdemelt pi-
henését, melyre bőven rászolgált. 

Szeretettel gondolunk Marcsi nénire, Erzsi nénire, Ili né-
nire, s reméljük, hogy ők is szívesen gondolnak vissza a
szép emlékekre, melyek iskolaegységünkhöz kötik őket.  

Ádámné Farkas Beáta
iskolaegység vezető
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Szülői értekezletek 
és fogadóórák 
tervezett időpontja az iskolaegységben
a 2011/2012. tanévre

Szülői értekezletek:

1. szülői értekezlet: 2011. szeptember 12. és 16. között
(Kivétel 1. évfolyam.)

2. szülői értekezlet: 2011. december 12. és 16. közöttm
(A 8. évfolyam az összevont tovább-
tanulási értekezlethez igazodik.)

3. szülői értekezlet: 2012. május 14. és 18. között

Nevelői fogadóórák:
Felső tagozat Alsó tagozat
(Mindig keddi nap!) (Mindig hétfői nap! )
( 16.00-17.00 ) ( 16.00-17.00 )

2011. október 10. 2011. október 11.
2011. november 14. 2011. november 15.
2012. január 30. 2012. január 31.
2012. március 5. 2012. március 6.
2012. április 2. 2012. április 3.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Vezetők fogadóóráia József Attila Közös 
Igazgatású Általános Iskola és Óvodában

a 2011/2012. tanévre

Iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóóra
az iskolaegységben a 2011/2012. tanévre

Gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóóra ideje:
minden hétfő 14.00-15.00
Gyermek- és ifjúságvédelmi fogadóóra helye:
Fizika terem
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: 
Kelemen Ilona tanárnő.

Problémájukkal, kérdésükkel az osztályfőnök 
mellett Őt is kereshetik.

Vezető neve
Vezető 

beosztása
Fogadóóra helye és időpontja

Kocsis József
Intézmény-

vezető

Iskolaegységben: 
Minden hónap első kedd 

15.00-16.00 óra

Tüke László
Általános 
helyettes

Iskolaegységben: 
Minden hónap második hétfő és kedd 

16.00-17.00 óra

Ádámné Farkas
Beáta

Iskolaegység-
vezető

Iskolaegységben: 
Minden hónap második hétfő és kedd 

16.00-17.00 óra

Bartókné Piller
Magdolna

Óvodaegység-
vezető

Manóvár Óvoda: 
Minden hónap első hétfő 

15.30-16.30 óra
Zsiráf Óvoda:

Minden hónap első kedd 
15.30-16.30 óra

Ünnepély, rendezvény megnevezése Ünnepély, rendezvény időpontja Felelőse

Tanévnyitó ünnepély 2011.09.01.    830 iskolai ünnepély 1. évfolyam

Műsor az Idősek világnapja alkalmából az Öregek Napközi
O�honában

2011 szeptemberében 2. évfolyam

Nemze� Gyásznap Emlékezés az Aradi vértanúkra 2011.10.06. 800 iskolai ünnepély 4. évfolyam

Nemze� ünnep (október 23.) 2011.10.21. 800 iskolai ünnepély 8. évfolyam

Névadás 30. évfordulója 2011.11.10. 1100 iskolai ünnepély Ladányi Éva

Mikulás 2011.12.06. oszt. szintű rend. osztályfőnökök

Karácsony az Öregek Napközi O�honában   2011 decemberében                 3. évfolyam

Karácsonyi ünnepély 2011.12.21. 1100 iskolai ünnepély 6. évfolyam

Nemze� ünnep (március 15.) 2012.03. 14. 800 iskolai ünnepély 5. évfolyam

Föld napja 4/23/12 Kovács Lajos
Három hetet meghaladó projekt 2012.04.23 - 05.14. részt vevő szaktanárok, szakmai vez., proj. men.

Kistérségi „Kis matema�kusok” csapatverseny (4. évfolya-
mosoknak)

2012.03.23. 1400 Nagy Viole�a

Költészet napja 2012.04.11. 1000 iskolarádió Molnár Georgina
Józsefes hét = Témahét 2012.04.11 - 04.18. DÖK, mk.közösségek
Diákönkormányza� nap= Témanap 4/13/12 DÖK, mk.közösségek

Kistérségi Népdaléneklési Verseny
Józsefes hét keretében

2012.04.18.  1500 K. Boros Ildikó

Ballagás 2012.06.15.  1700 iskolai ünnepély 7. évfolyam

Tanévzáró ünnepély 2012.06.21.  1700 iskolai ünnepély 2. és 3. évfolyam

Ünnepélyek, rendezvények terve az iskolaegységben a 2011/2012.tanévre

Jeles napok
• Szüret (1. évf. és az óvoda közös progr.-ja)
• Mihály nap (szept. 29.) (1. évf. és az óvoda közös pr.-ja)
• Márton nap (nov. 11.) (Intézményi szintű rendezvény)
• Karácsonyvárás (december) (Iskolai szintű rendezvény)

• Télbúcsúztató (február 28.)(Intézményi szintű rendezvény)
• Víz világnapja (március 22.) (Iskolai szintű rendezvény)
• Húsvétváró (április) (Iskolai szintű rendezvény)
• Költészet napja (április 11.) (Iskolai szintű rendezvény)
• Föld napja (április 22.) (Iskolai szintű rendezvény)
• Madarak és fák napja (máj.20.)(Iskolai szintű rendezvény)
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Készülődés az iskolába
Lassan vége van a nyárnak, s nemcsak a szülőknek,

hanem most már a gyermekeknek is napi szoros kötelessé-
geik vannak: iskolába menni, tanulni. Vannak, akik mond-
hatni már nagyon várják az iskolát, együtt lenni az
iskolatársakkal, de úgy látom, nagy része nem örül a szep-
tembernek. Sok függ attól, hogy hogyan, milyen családias,
szeretet-teljes miliőben telt el a vakáció, a nyár. Nagyon be-
folyásolja hozzáállásukat, hogy milyen példát láttak, tapasz-
taltak a „felnőttektől”!

Pedig, azok a legboldogabb emberek, akik előre le-
fektetett munkatervvel kezdik a napot, s este el tudják
mondani, hogy el is végezték azokat. Akik mindig öröm-
mel végzik a reájuk váró feladatokat, s megelégedéssel
néznek vissza az elvégzett munkára. Vajon ezt mutattuk
nekik a nyáron is? 

Nagyon sok függ attól, hogy gyermekeink az óvo-
dába, illetve az első osztályba való első belépéskor milyen
fogadtatásban részesülnek. Eszembe jut, az első természet-
gyógyászati kezelések után született „unokám” – (aki most
20 éves), óvodába való indulása.   Valahogy, annyira nem si-
került a „fogadtatása”, hogy két hétig tudták vinni az óvo-
dába, s ezután két-három hétig táppénzen volt vele az
édesanyja, s ez addig ismétlődött, mígnem egy másik óvo-
dába át nem tették.  Ez sajnos a későbbi iskolai éveire is ki-
hatással volt.  

A gyermek azt a példát fogja követni, amit lát, amit
tanul, tapasztal szüleitől, tanítóitól.  Ha a gyermek a csa-
láddal törődő, rendszerető, tervszerűen élő szülők pél-
dáját látva érte el az iskolás kort, akkor ő is „simán
tudomásul veszi”, hogy ezután korábban kell felkelnie, is-
kolába kell mennie, ahol a tanító szavára illik �igyelni, s szót
kell fogadni. S azt is tudja, hogy délután  a feladott leckét el
kell végeznie, s emellett szabad idejében felüdülhet, s ha
anyuka valami segítséget kér, szeretettel fogja megtenni azt. 

Meg kell tanulniuk, hogy nap, mint nap vannak köte-
lességek, amit el kell végezniük, s csak azután jöhet bár-
milyen más feladat, játék, sport, zene, de csak annyi, ami a jól
megtanult, elvégzett iskolai lecke mellett még - belefér. Sze-
retném a gyermekek értelmébe, szívébe sulykolni, hogy
SAJÁT MAGUK FOGJÁK HASZNÁT VENNI, HA JÓL TANUL-
NAK.   Tapasztalatom, hogy amit tudunk, senki nem tudja el-
venni tőlünk.

Van még egy másik véglet is, amit már sokszor megta-
pasztaltam: a szülő – hogy saját régi vágyait kiélhesse – any-
nyiféle szakköre íratja be gyermekét, hogy annak semmi
ideje nem marad a játszásra, a felüdülésre. Figyelembe kel-
lene venni azt, hogy „ő” mégiscsak gyermek még, s nem kel-
lene túlhajszolni.  Hiszen majd ha belép a nagybetűs életbe,
akkor majd neki is kijut bőven a „taposó-malomból.” Vagy
azért teszi ezt, hogy így legalább nyugodt, s tudja, hogy hol
van a gyermeke?  (Ha igen, akkor ez a nevelése csődje!) Na-
gyon jó lenne minden szülőnek �igyelembe venni Bölcs Sa-
lamon szavait: „Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja
szerint; még mikor megvénhedik is, el nem távozik attól.”
(Pd. 22:6.) A gyermek még gyermek, legyen neki boldog
gyermekkora.

Hetedik gyermeke vagyok szüleimnek, állatok, föld, szőlő
volt, tehát nem voltak szűkében sem a munkának, sem a

gondoknak. Nem emlékszem rá, hogy valaha is édesanyám le
„kellett” üljön mellénk, hogy megtanuljuk, megírjuk a fel-
adott leckét. Nemcsak azért, mert sok volt a dolga, hanem
mert úgy nevelt bennünket, s olyan példát adott, hogy a
megadott feladatot el kell végezni. Nem voltunk mind a
heten egyforma tanulók, külön-külön úgy fogadtak el ben-
nünket, amilyen képességeink voltak.

Ma sok anyuka minden nap le kell üljön gyermeke mellé,
mert csak úgy tanulja meg a leckét, ha ő „mindent a szájába
rág.” Vajon 2-3 éves korában hogyan ült le mellé tanítgatni,
játszani vele, s volt-e időszak, mikor kérte, hogy egyedül fog-
lalja el magát és játsszon olyan dolgokkal, ami leköti őt?
Vagy – kényelem szempontjából, - hogy ne kelljen hallgatnia
nyafogását, ellenkezését, „mindig mindent a feneke alá tett?”
Önkéntelenül eszembe jut egy kismamával való beszélgeté-
sem: Örömmel mondta, hogy a pár hetes csecsemője a
külön gyermekszobába van éjjel és nappal is. Tudtam,
hogy férje három műszakba jár dolgozni, s rákérdeztem: Te
szeretsz egyedül lenni, mikor a férjed éjszakás? Óh, de-
hogy szeretek, akkora a csend, nem szuszog mellettem
senki sem – válaszolta.  – Ez a pici csöppség, aki eddig hal-
lotta a szíved dobbanását, hangodat, stb, - ő most hogy érzi
magát egyedül az üres szobában?  -  Óh, Kati néni – hangzott
a részemre megdöbbentő válasz: „Önállóságra kell szoktatni,
azt mondta a ……..

Igen, egyetértek vele, hogy majd két éves kortól kell szok-
tatgatni arra, hogy önállóan is tudjon játszani valamivel, s
tudja lefoglalni magát. Ha ezt megtette az anyuka, akkor nem
lesz gond a gyermeknek, hogy leülök az íróasztal mellé és
írom a leckét, vagy olvasom, amit tanulnom kell – egyedül.

Arra is komolyan kellene �igyelni a szülőknek, hogy
gyermekeiknek milyen barátaik vannak!! A Bibliában is
olvashatunk olyan �igyelmeztetést: „Jó erkölcsöt is meg-
rontanak gonosz társaságok.” Ha az anya, az apa és gyer-
meke között bizalmas jó kapcsolat van, akkor ő szívesen
elmond mindent nekik, így tudni fognak mindent gyerme-
keikről. De ezt a kapcsolatot már pici korban kell kialakíta-
nia a SZÜLŐNEK. 

Kis hazánkban már több iskolában felkértek előadás
megtartására -  a  gyerekeknek. 

Legutóbb – eltévedve a részemre idegen városban – amit
telefonon jeleztem is – 15 percet késtem.  Egy másik termé-
szet-gyógyászt hívtak be addig, míg meg nem érkezem. Az
ajtóhoz érve olyan hangzavart hallottam, azt hittem nincs
benn senki a gyerekekkel.  Átvéve a „posztot”, elővettem a
számítógépemet, vetítettem, s amit lehetett, sorba olvastat-
tam velük. 

Mondhatni, hogy „szinte élvezték”.  2 óra múlva, mikor a
szervező bejött, látni lehetett rajta, hogy mennyire meg van
lepődve a „nagy csenden, a �igyelő arcokon.” Közösen dol-
goztunk, mindenbe bevontam őket, s így nem volt idejük
„rendetlenkedni.” A jól megtervezett közös munkában min-
dig van áldás.

Kívánom, hogy úgy induljon ez az iskolai év, hogy a
gyermekek örömmel menjenek az iskolába, mint „má-
sodik otthonukba”, a tanárok szeretettel, türelemmel, s
jó eredményekkel végezzék munkájukat, a szülők jó pél-
dát mutatva ösztönözzék őket minden feladatuk pontos
elvégzésére.

Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin
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Református hittantábor
2011. július 18-tól 22-ig tizenöt iváncsai és pusztaszabol-
csi gyerek vett részt az iváncsai Református Közösségi
Házban már hagyományként megrendezett hittantábor-
ban. Tőlünk Jenei Martin, Hujber Fanni, Sinka Csenge,
Török Enikő és Vigyikán Gyöngyvér érkezett nap, mint nap
a foglalkozásokra.

A hétfői napon a reggeli után áhitat következett. Az áhita-
tok alkalmával különböző témákról beszélgettünk, mint
például az öröm-duzzogás, harag-megbocsátás, büszke-
ség-alázatosság. A csendespihenő után rókavadászat jött,
amit persze mindig Erika néni nyert. A közös játékot pedig
füzetkészítés követte, amelybe a hét során rajzoltunk, il-

letve beleírtuk azt, ami nagyon tetszett. 
Ebéd és egy újabb pihenő után fél 3-kor indultunk el az

uszodába, ahonnan mindenki fáradtan tért vissza a gyüle-
kezeti házba. Itt vacsora várt minket, majd még egy áhita-
tot tartottunk, azután 7 órakor mindenki hazaindult. 
Kedd déli érdekesség volt, hogy az udvaron szalonnát és
virslit sütöttünk.

Szerdai élményünk a torpedó játék volt, mely még a fel-
nőttek számára sem volt egyszerű. Bibliai, vasúttörténeti,
magyar történelmi, világtörténelmi, sport témájú kérdé-
sek voltak. A küzdelem 4 csapatban folyt Szova Jenő tanár
úr és lánya, Kata vezetésével. A rossz idő miatt sajnos a bi-
ciklitúra elmaradt, de a focimeccs idejére kisütött a nap.
Délután Bea nénivel „drámáztunk”. 
Csütörtökön a megszokott napirend volt érvényben. A
hoki- és pingpong-meccsek sem maradtak el. Az uszodá-
ban vízilabda mérkőzés volt, amit természetesen a három
tagú felnőtt csapat nyert a kétszer annyi gyerek ellen.
Az utolsó nap a pénteki volt. Délután kézműves foglalko-
zást tartottunk, ahol karkötőt fontunk vagy csomóztunk,
illetve tarka pillangókat vagy hasonlókat ragasztottunk
csipeszekre. A füzetet is kinyitottuk és sorban elmeséltük,
hogy mi tetszett legjobban a táborban.
Azt hiszem mindenki nagyon jól érezte magát a táborban,
és örülnénk, ha jövőre kéthetes lenne. Gondolom, egyi-
künknek sem jelentene problémát, ha ott is alhatnánk.

Vigyikán GyöngyvérKészülnek az emlékeztető füzetek

Felüdülés az uszodában

Kedves Pusztaszabolcsiak!

Tájékoztatjuk Önöket arról,
hogy minden vasárnap
10.00-kor Istentiszteletet
tartunk templomunkban
(Adonyi út 63.).
Amennyiben van olyan
kedves barátjuk vagy isme-
rősük, akik érdeklődést
mutatnak Istentiszteleteink
iránt, invitálják el őket is al-
kalmainkra.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket hittanórákra.
A hittanórák célja, hogy a résztvevő gyermekek 

megismerkedjenek a Biblia történeteivel, egyházunk tör-
ténetével és énekeivel, valamint, hogy Jézus Krisztust
megismerve hitre jussanak. A hittanórák nyitottak, min-
den érdeklődőt szeretettel várunk:

•  a József Attila Általános Iskolában pénte-
kenként az 5. órában várom az alsósokat, a
6. órában a felsősöket. (szeptember 23-tól)

•  a Manóvár Óvodában hétfőnként 15.00-tól,
a Zsiráf Óvodában keddenként 15.00-tól
várom a gyermekeket. (szeptember 26-tól)

További alkalmainkról érdeklődjön a Lelkészi Hivatalban:
Széchenyi út 34/1-ben vagy 30/8670784-es telefonszá-
mon illetve a refpusztaszabolcs@gmail.com e-mail címen.

A találkozásra készülve, testvéri köszöntéssel,

A tábor mottója - Török Enikő rajzán
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Lelki épülésünk újabb fejezete
Kis városunk fejlődése sok újdonságban tükröződik. Vannak
látványos, legfőképpen anyagi, kézzelfogható, igen szemléle-
tes változások a várossá válás után. És vannak olyanok, ame-
lyek az előbbivel szorosan összefüggnek, de inkább lelki
eredetűek, kevésbé szemléletesek, viszont annál inkább na-
gyobb jelentőséggel bírnak, hogy a mai mozgalmas, hirtelen
változások során, újabb és újabb akadályokat létrehozó élet-
ünkben, meg tudjuk állni helyünket, megőrizni hitünket, egész-
ségünket és helyes gondolkodásunkat.
A változásokra objektív módon szükség van, ezért a város fej-
lődése törvényszerűen maga után vonja azokat. Ennek egyik
megnyilvánulási formája az a tény, hogy 2011. júliusa óta re-
formátus egyházközösségünk új lelkipásztort kapott, Murányi
Melinda személyében, aki helyben fog lakni. Segédlelkészi évét
a Dunaújvárosi Református Gyülekezetben töltötte, majd 2011.
július 1-jétől Dr. Szabó István püspök úr rendelte ki missziói
gyülekezetépítésre, Pusztaszabolcsra. 
Az Iváncsai Egyházközségről megkezdődött gyülekezetünk le-
válása, önállósodása. Ezúton is köszönetünket tolmácsoljuk
Jakab Erika lelkészasszonynak a hosszú éveken át kitartó és
odaadással teli munkájáért és szolgálatáért, ami nálunk befe-
jeződött. 

Új, fiatal lelkészünk minél jobban szeretné megismerni váro-
sunkat, a lakosságot és nem kevésbé a református családokat,
azokat is, akikkel valamilyen oknál fogva nincs alkalma talál-
kozni az Istentiszteleteken. 
Majdnem két hónapos munkája során ifjú lelkészünk határo-
zott fellépéssel és energiával teli munkával lépett be minden-
napi életünkbe, és sok megújulást enged sejtetni.
Templomunkban az Igehirdetés minden vasárnap 10 órakor

kezdődik már és végeztével a szeretet- asztal mellett lehető-
ség van arra, hogy egymást jobban megismerjük.  Ez olyan be-
szélgetés, amit sokan szükségesnek érezhetnek az Ige
hallgatása után. Természetesen ezek nem órákat magába fog-
laló beszélgetések,- de ahogy a mindennapi életben mondjuk,
alkalom az „összerázódásra”, mint egy csapatmunkában, amely

ha nem alkot egységes egészet, bizony a siker elmaradhat. Fel-
vételünk az első ilyen alkalommal készült.
Valamint látható – a régi harmónium elavultsága miatt – egy
elektromos hangszer beállítási folyamata. Ezen a hangszeren
lelkészünk kíséri az ének-imáinkat. 
Az augusztus 20-i megemlékezésen, ami egyúttal az új kenyér
ünnepe is, lelkipásztorunk az Úr áldását kérte munkánkra,
amellyel asztalra kerülhetett a mindennapi kenyerünk. Ha-
sonlóképpen a vasárnapi Istentiszteleten is Isten áldását köz-
vetítette: „Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és
könyörgésben, mindenkor hálaadással tárjátok fel kéré-
seiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden ér-
telmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és
gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.” (Fil. 4:6)

Pusztaszabolcsi szolgálata alatt az első megkeresztelt gyer-
mek, Jónás Sámuel volt. Majd ezt követően került sor az úrva-
csorára, amit Dr. Nemes László presbiterrel közösen osztottak. 

Az Úr háza megtelt hívekkel, ez mindig felemelő érzés, és
reménnyel tölt el bennünket, hogy Isten Szent Lelke munkál-
kodik a hívekben. Reméljük, hogy minden vasárnap így pom-
pázik kis templomunk. 
Közös munkánkra kérjük az Úr áldását, és szeretettel várunk
mindenkit alkalmainkra.

Pusztaszabolcs, 2011. 08. 22.
Palocsay Erzsébet

Murányi Melinda református lelkész

Szeretetvendégség istentisztelet után

Szolgálat közben az augusztus 21-i ünnepi istentiszteletenAz új elektromos harmóniumon kíséri a zsoltáréneklést

Áldd meg, édes ISTENÜNK, mindennapi KENYERÜNK. Ámen.
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ÖTE hírek: július – augusztus
2011. július 9-én egyesületünk versenycsapata az első orszá-
gos kismotorfecskendő-szerelési bajnokság 5. fordulóján vett
részt Sárosdon.
A csapat felkészítője Polákovics Tamás tü.ftörm. volt. 
A versenysorozat célja, hogy az ország mentő tűzvédelmét al-
kotó szervezetek csapatai versenyszerű keretek között mér-
hessék össze felkészültségüket egy olyan versenyszámban,
melynek hagyományai a hivatásos, az önkéntes- és a létesít-
ményi tűzoltóságok, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek
tekintetében is azonosak és nincs kategóriabontás.
Egyesületünk csapata modern és retro kategóriában is neve-
zett, ill. indult.
A fiúk derekasan helytálltak, mindkét versenyszámban érvé-
nyes szerelést mutattak be.
A július utolsó hétvégéjén megrendezésre került Szabolcs
Napok programjainak is aktív résztvevője volt az egyesület. A
tűzoltóautó mind három nap megtekinthető volt, és a gyermek,
valamint felnőtt tagok kíséretében részt vett a péntek délutáni
felvonuláson. A programokat és az általunk készített ebédet
családi hangulatban élvezhettük, fogyaszthattuk a kastélykert
árnyékot adó fái között. 
Szombat éjszaka, a tűzijáték időtartama alatt biztosítottuk a
Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. területén (az eseményhez közel) tá-
rolt szalmakazlak védelmét.
A hétvégi program sorozatot a városunkba látogatott, szertá-
runkba meghívott német delegációval, és a képviselő testület
tagjaival közösen eltöltött este zárta.
Az augusztus hónapban megtartott Életmód Napokon is meg-
tekinthetőek voltak autóink, és ismét ügyeltünk a tűzijáték zök-
kenőmentességére. A gyermekek rajzolhattak, színezhettek és
tesztlapokat tölthettek ki az ifjúsági vezetők, id. Hopka András
és Popovics Ilona felügyelete mellett. Melyek a nap folyamán
értékelésre kerültek.

Ifjúsági fal az eddigi díjakkal
A gyermekcsapat néhány tagja is aktív volt, pedig ők a nyár
utolsó hónapját a jól megérdemelt pihenéssel töltötték. Ugyanis
mindaddig szélben, esőben, kánikulában húzták-vonták a töm-
lőket, köteleket. Magoltak és töltötték a tesztlapokat. Rajzolták

és papírra vetették élményeiket. Amiket ki is függesztettünk a
szertár nagytermének még eddig üresen álló falára. Mert közös
erővel egy igazi ifjúsági sarkot varázsoltunk erre a helyre.
Jelképük az elefánt lett. Tehát a nemrégiben nyert oklevél és
serleg, fotók, könyvek, tűzoltóautó-makettek mellett elefántok
sokasága található itt.
Szeptembertől aztán újra együtt készülhetünk arra, hogy a ser-
legek is gyarapodjanak. 

Popovics Ilona

I�júsági fal az eddigi díjakkal

Születésnap

Kedves Szalai Antalné!
„ Kun Manci néni”!
Igen, mert Téged mindenki csak így emleget és így szólít: a
„Kun Manci néni”.
Vannak közöttünk, akik az óvodában ismertek meg. Ma már
sokan szülők, nagyszülők és még ma is szeretettel és tisztelet-
tel beszélnek Rólad, felelevenítve egy-egy óvodáskori emlé-
ket.

Drága Maci néni!
A közel múltban ünnepelted a kilencvenedik születésnapodat.
A Harmónia Klub tagjai és a magam nevében mi is szeretettel
köszöntünk. Maradj olyan kedves, mosolygós, mint amilyen-
nek mi ismerünk. Noha tudjuk, az élet számodra nem csak
szépet és jót hozott.
Sajnos a tragédiák Téged sem kerültek el, de Te mosolyogtál,
pedig a szíved vérzett. Befelé könnyezve sirattad és siratod
szeretteid. 
Kívánjuk, hogy adjon az Isten jó egészséget, békés, boldog,
szeretetteljes napokat.
A versem is Téged köszöntsön.

Egy asszony 
(Dombrovszki Györgyné verse)

Egy asszony a sok közül.
Egy asszony, aki, ha adni tudott, örült.
Szeretetet vagy mást.
Te is szeresd hát!
Simogasd meg ezüstfehér haját,
Vedd kezedbe, ráncos kezeit!
S könnyezve nézd munkától, bajtól görbe ujjait.
Nézd az egykor fénylő, ma már fénytelen szemeit!
S ha jobban nézed, látni véled,
A láng, a tűz még fel-feléled.
Emlékekből tüzet gyújt, de az csak pislákol.
Ő rád néz, mosolyog.
Te közelebb hajolsz.
Egy pillanatig így maradtok.
Némán, csendben álltok.
Magadhoz öleled, s érzed szíve gyors ritmusát,
Mint riadt madár, ki a kalitkából kiszállt.
S akkor remegő kézzel megsimogatod ezüstfehér haját.

Szeretettel a Harmónia Klub tagjai, vezetője 
Talló Ferencné Ica, és Dombrovszki Györgyné Julika
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Drótszamáron a 
Zalai-dombvidéken
A PSZSE kerékpáros szakosztálya idén nyáron dimbes-dom-
bos tájat választott úti céljául. A Zalai-dombság hazánk egyik
legváltozatosabb, legszebb vidéke. Hosszú dombsorok és ka-
nyargós völgyek váltják egymást. Az út olyan, mint egy hul-
lámvasút.
Hosszas előkészítő munka után július 15-én 11 órakor in-
dultunk útnak 21-en egy kisbusszal, három személyautóval
és két utánfutóval. 

Letenyéig négy keréken gurultunk. Ott csapatunk kerék-
párra szállt, hogy Bázakerettyéig két keréken tegyük meg az
utat. Egy rövid megállást beiktattunk Kistolmácson, ahol a
Nefelejcs Fagyizó és Apartman Ház teraszáról gyönyörköd-
tünk a szemben elterülő tóban. A finom fagylalttól felfris-
sülve egészen a szállásig tekertünk. A Zalagyöngye Panzió
igazi gyöngyszemként bújik meg az óriási fák között. Miután
mindenki elfoglalta a helyét, kipakoltunk és lemostuk az út
porát, kis csapatokban elindultunk, hogy felderítsük Báza-
kerettyét. A település a „hazai olajipar bölcsőjeként” vált is-
mertté, mert a Trianon utáni Magyarországon itt találtak
először ipari mennyiségű kőolajat. Mára ebből a múltból saj-
nos csak néhány csendesen bólogató olajszivattyú maradt.
Az itt élő emberek napjainkban a turizmus fejlesztésével
próbálják természeti adottságaikat kihasználni. A göcseji stí-
lusú házak, a kerítés nélküli udvarok és kertek, a gondozott
parkok láttán elámultunk: szorgos, igényes lakói vannak Bá-
zakerettyének. 

16-án reggel a szállásunktól kb. 3 km-re levő Budafai Arbo-
rétumba indultunk. A 48 hektáros területen 220 féle fás nö-
vény található, melyek közül a mamutfenyők és a mocsári
fenyők a leglátványosabbak. Többen felmentünk a kilátóba,
ahonnan az egész környéket megcsodálhattuk. A kiadós séta
után újra kerékpárra ültünk, és végigkerekeztünk a Kiscsehi

– Szentmargitfalva – Muraszemenye – Aligvár – Csörnyeföld
– Dobri útvonalon. Tikkasztó melegben tekertünk, és egyre
jobban vágytunk egy tölcsér hideg fagyira. Sajnos hiába áhí-
toztunk, mert az érintett településeken vagy nem volt fa-
gyizó, vagy nem volt nyitva, vagy elfogyott a fagylalt.
Reményvesztetten indultunk vissza Dobriból, amikor Csör-
nyeföldön találkoztunk egy fagyisautóval. Azonnal lestop-
poltuk, és megrohantuk. Vezetője örült a sok vevőnek, mi
meg a hideg finomságnak. 
Újult erővel folytattuk az utat visszafelé. 45 km dombra fel és
dombról le, bizony megviselte néhány testrészünket, de a
látottak kárpótoltak mindenért. Délután néhányan gyalog,
mások biciklivel bejárták a szálláshely környékét. Voltak,
akik a bázakerettyei strandfürdő termálvizében áztatták
megfáradt tagjaikat, mások a hidegvizes úszómedencében
frissültek fel. 
A harmadik napon újra nekigyürkőztünk egy 40 km-es táv-
nak: Lasztonya – Kányavár – Páka – Ortaháza – Gutorfölde és
vissza Bázakerettyére. Hazafelé a csapat több részre szakadt,
és az eleje nem tért le egy földútra, hanem a nehezebb úton
kerekezett tovább. Szinte egyszerre érkeztünk a szállás-
helyre, de ők kicsit fáradtabbnak tűntek. Este nem a Kerettye
Étteremben vacsoráztunk, mint máskor, hanem szalonnát
sütöttünk. Csapatunk néhány férfitagja horgászattal is pró-
bálkozott délutánonként, és a zsákmányt azon az estén meg-
sütötték. Sajnos az ízélmény nem volt akkora, mint a
kifogáskor érzett sikerélmény.

18-án reggel összecsomagoltunk, mert aznapra már nem
terveztünk kerékpártúrát. Kimentünk a vasútállomásra,
hogy az erdei kisvasút vonatával elzakatoljunk Csömödérig.
Eszembe jutott a „Csömödéri falu végén…” kezdetű népdal,
amit évek óta tanítok az iskolában, de eddig fogalmam sem
volt arról, hogy hol van Csömödér. Változatos tájakon ka-
nyarog Magyarország egyik leghosszabb keskeny nyomtávú
vasútvonala, melynek teljes hossza közel 110 km, és a vég-
állomása Lenti. Visszaérve Bázakerettyére kocsiba ültünk,
és elindultunk az utánfutókon pihenő kerékpárokkal együtt
hazafelé.
Köszönjük az előkészítő és szervező munkát Csordás Vik-
tornak és Kőkuti Lászlónénak, az állandó orvosi ügyeletet
dr. Juhász Juditnak, a remek, utánfutóra szerelhető kerék-
pártartók elkészítését Szuszán Jánosnak és Kiss Jánosnak.
A zalai tájat mindenkinek ajánljuk. Az ott élő emberek ven-
dégszeretők, barátságosak.

A csapattagok nevében: Dudásné Mester Judit
a PSZSE Kerékpáros Szakosztály krónikása

Nyergelés Letenyén

A túra résztvevői a Budafai Arborétumban

Szalonnasütés
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Futballhírek

Egy futballcsapat számára meghatározó a nyári felkészü-
lés időszaka. Munka van bőven. A vezetőségnek ki kell
alakítani a csapat esetleges új keretét, a játékosoknak
erőnlétet szerezni az új idényre… és folytathatnánk a
sort. A PSC életében is lezajlott mindez. Az új veze-
tőség igyekezett megerősíteni a keretet. Fő szem-
pont volt a meglévő játékoskeret egyben
tartása, amely sikerült is. Emellett érkezett Ko-
vács Zoltán és Joó Bálint a csatársorba, valamint
Mátyás Zoltán a védelembe. Az érdemi munka
július elején kezdődött. Heti rendszerességgel ed-
zések és felkészülési mérkőzések. Sajnos ezek a talál-
kozók kevés sikert hoztak csapatunknak, ám az
eredményekből következtetéseket nem érdemes levonni,
a lényeg, hogy a tétmérkőzéseket sikeresen vívja meg a
csapat. Része volt még a felkészülésnek a hagyományos
Szabolcs Kupa, melyre július utolsó hétvégéjén, a Szabolcs
Napok keretein belül került sor. Csapatunk a harmadik
helyet szerezte meg, felülmúlva a szomszédvár, Adony
csapatát. A döntőben az Ercsi – Iváncsa összecsapást az
iváncsaiak nyerték. 
A Szabolcs Kupát követő hétvégén következett az első tét-
mérkőzés. A Magyar Kupa megyei selejtezőinek első for-
dulójában Beloiannisz – Pusztaszabolcs mérkőzésre
került sor. Magabiztos és könnyed játékkal 6-2-re nyer-
tünk. Gólszerzők: Joó Bálint (2), Kovács Balázs és Kovács
Zoltán (3). A továbbjutás nem forgott veszélyben. A kö-
vetkező hétvégén a Kupa második körében Iváncsa lett
az ellenfél. A megyei első osztály egyik bajnokesélyese ke-
rült ki győztesen a Pusztaszabolcson rendezett párharc-
ból:  7 – 2. Góljainkat Györök Attila és Csányi András

szerezték. A vereség búcsút jelentett a további küzdel-
mektől, ám egy szemmel láthatóan jobb és nagyobb játé-
kerőt képviselő csapattól nem szégyen kikapni, mondják
a futballberkekben.
Augusztus 21-én kezdetét vette a várva várt új szezon.
Csapatunk a megyei másodosztály Agárdi Termál cso-

portjába került. A cél a felnőtt csapatnak az előrelé-
pés, elmozdulni a középmezőny elejéről, míg az

ifjúságiak a bronzérmet szeretnék fényesebbre
cserélni. Az első fordulóban Lajoskomárom
együttesét fogadtuk. Hazai pályán mindenki ket-
tős győzelemre számított. Az ifik magabiztosan

nyertek 4 -1 arányban. A felnőtt csapatnak sajnos
a rajt nem sikerül fényesen, hiszen a vendégek tá-

voztak három ponttal. Balszerencse, rengeteg kihagyott
helyzet következtében a Lajoskomárom 2 -1 arányban
győzött. Góllövőnk: Kovács Zoltán. Idény eleji forma,
mondhatjuk és a futball egyik örök törvényszerűsége
újból beigazolódott, a sok kihagyott helyzet megbosszulja
önmagát. Így is lett!
A következő hétvégén rögtön lehetett javítani. Mezőszi-
lasra látogatott a csapat. Az ifik egy váratlan 2-2es dön-
tetlent játszottak. A felnőtt mérkőzésen a keményen és
végig szabálytalanul játszó hazaiak egy félidőn át jól tar-
tották magukat, ám a második játékrészben már gólok-
ban mutatkozott meg a szabolcsiak fölénye! Gólszerzők:
Kovács Zoltán, Baloni Balázs és Györök Attila. 3 -0, de
akár lehetett volna nagyobb arányú győzelem is.
Az új idény egy nem várt vereséggel, és egy kötelező győ-
zelemmel kezdődött. Reméljük nem lesz ingadozó a
forma, és egyre kevesebb lesz a váratlan pontvesztés.
Mindezek roppant szükségesek az előrelépéshez. 

Nagy Ákos

Négy Évszak 
Maraton 
2011. augusztus

Férfiak
1956 és előtte születettek
1. Schneider Gábor 41:18:00
2. Királyi Károly 44:35:00
3. Dudás György 52:31:00
4. Reiner László 55:51:00
5. Krausz István 56:46:00
6. Vlasics János 60:49:00
7. Tabajdi József 80:03:00

1957-1971
1. Ahne Péter 39:04:00
2. Pók János 43:59:00
3. Ádám László 44:11:00
4. Heinrich László 45:54:00
5. Kőkuti László 46:09:00
6. Soltész János 47:06:00
7. Oster Manfred 47:47:00
8. Kóti István 50:33:00
9. Beregszászi Ferenc

57:25:00
10. Hegedűs Lajos 58:32:00
11. Mihalek László 64:54:00

1972-1992
1. Nyitrai István 41:05:00
2. Binder Tamás 42:14:00

3. Ugor Ákos 42:42:00
4. Tarr Péter 43:29:00
5. Hanzel Norbert 46:41:00
6. Ármai Attila 49:11:00
7. Czibor Zsolt 49:25:00
8. Böröcz Tibor 49:31:00
9. Czibor László 58:56:00
10. Holka Krisztián 67:12:00

1992-1999
1. Rajki Viktor 50:28:00

Nők
1957-1971

1. Adancsekné Barics Irén
51:46:00

2. Mihalekné Bartók Mária
53:25:00

3. Varga Ildikó 54:28:00
4. Pókné Németh Mária

60:06:00
5. Lepsényi Jánosné 67:02:00

1972-1992
1. Balla Anita 51:10:00
2. Kőkuti Lászlóné 53:19:00
3. Böhm Judit 55:32:00
4. Dobrán Anikó 57:19:00
5. Kovács Otília 61:36:00
6. Borsós Bea 62:56:00

1993-1999
1. Harsányi Henrietta58:13:00

Abszolút lista
1. Ahne Péter
2. Nyitrai István
3. Schneider Gábor
4. Binder Tamás
5. Ugor Ákos
6. Tarr Péter
7. Pók János
8. Ádám László
9. Királyi Károly
10. Heinrich László
11. Kőkuti László
12. Hanzel Norbert
13. Soltész János
14. Oster Manfred
15. Ármai Attila
16. Czibor Zsolt
17. Böröcz Tibor
18. Rajki Viktor
19. Kóti István
20. Balla Anita
21. Adancsekné Barics Irén
22. Dudás György
23. Kőkuti Lászlóné
24. Mihalekné Bartók Mária

25. Varga Ildikó
26. Böhm Judit
27. Reiner László
28. Krausz István
29. Dobrán Anikó
30. Beregszászi Ferenc
31. Harsányi Henriett
32. Hegedűs Lajos
33. Czibor László
34. Pókné Németh Mária
35. Vlasics János
36. Kovács Otília
37. Borsós Bea
38. Mihalek László
39. Holka Krisztián
40. Lepsényi Jánosné
41. Tabajdi József
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Barátság duatlon verseny 
eredményei

40 év alatti Nő
I. Kőkuti Lászlóné 52:09 
II. Erdélyi Szilvia 55:09 
III. Adancsekné Barics Irén 55:04 

Balla Angéla 66:55 
Barics Alexandra 66:55 
Czinkoczi Naomi feladta

40 év feletti Nő
I. Mihalekné Bartók Mária 49:45
II. Varga Ildikó 53:06
III. Vigh Dorottya  66:54

Györök Józsefné 57:41 
Lepsényi Jánosné 60:09 

40 év feletti Férfi
I. Ádám László  46:13
II. Vigh Attila  53:44
III. Mihalek László  59:22

40 év alattiak Férfi
I. Bagaméri András 40:37
II. Ott Gábor  41:47
III. Tóth Norbert 43:40

Vágó Roland  47:51
Sipos Viktor  48:37 
Ármai Attila  48:40
Tóth Attila  48:43
Rábai Zoltán  49:17
Kátai Máté  50:41
Csányi András  55:02
Scsavinszky Csaba  55:02
Goralszky Balázs  55:13
Ott Olivér  55:35
Goralszky Norbert 55:52
Nagy János 56:50
Nagy Ákos 57:28
Somogyi László 57:30 
Nép János 57:37
Holka Krisztián 60:09
Horváth Máté feladta 

Szabolcs Napok – 
kosárlabda, streetball
Hári József Emléktorna 
a tavaly elhunyt sportoló tiszteletére
1. helyezett a Pusztaszabolcsi Felnőtt csapat
2. helyezett a Budapesti csapat
3. helyezett a Pusztaszabolcsi Ifjúsági csapa

Büntetődobó verseny
1. helyezett Takács Zoltán, Budapest 20-ból 17 érvényes
2. helyezett Botár Dániel, Pusztaszabolcs 20-ból 14 érvényes
3. helyezett Molnár Ferenc, Pusztaszabolcs 20-ból 13 érvényes

Streetball
1. helyezett
Molnár Ferenc – Botár Attila – Payer Attila – Erdei Attila
(Pusztaszabolcs)

2. helyezett
Takács Zoltán – Hangácsi Ádám – Csillag Bálint – Csillag
Dániel (Budapest)

3. helyezett 
Spányi Dávid – Kovács Zoltán – Keisz Dominik – Debre-
ceni Máté (Pusztaszabolcs)

Meghívó
Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület 24. alkalommal
rendezi meg a hagyományos országos fekve nyomó Pusz-
taszabolcsi Kupát.
Helyszín:
Pusztaszabolcs, József Attila Általános Iskola tornaterme
Időpont: 
2011. szeptember 17-én
Mérlegelés:
8 órától 9.30-ig minden súlycsoportban
Nevezési díj: 
2000 Ft / fő, melyet a helyszínen lehet befizetni
Megnyitó:
9óra 45 perckor a versenyt megnyitja Czompó István pol-
gármester úr, aki egyben a verseny fővédnöke is.
A fekve nyomó ruha engedélyezett!  
A verseny kezdete 10 órakor a Masters I. kategóriával

PUSZTASZABOLCSI NYÍLT FEKVENYOMÓ KUPA
A FEKVENYOMÓ RUHÁSOKNAK KÜLÖN SÚLYCSOPOR-

TOK LESZNEK!
A versenyen bárki részt vehet a saját felelősségére,
amennyiben betöltötte a 14. életévét!
A rendezvény keretén belül minden versenyzőnek és né-
zőnek ingyenes vérnyomás, cukorszínt és testzsír mérés
lesz a helyszínen!
A verseny közbeni szünetekben színes programok várják
a résztvevőket!

Súlycsoportok:
Női: 47Kg, 52kg, 57kg, 63kg, 73kg, 84kg, +84kg
Ifjúsági: 59kg, 66kg, 74kg, 83kg, 93kg, 105kg, 120kg, +120kg
Felnőtt: 59kg, 66kg, 74kg, 83kg, 93kg, 105kg, 120kg, +120kg 
Masters I.: 83kg, 93kg, 105,kg 120kg, +120kg
Masters II.: 83kg, 93kg, 105,kg 120kg, +120kg
Masters III.: 83kg, 93kg, 105kg, 120kg
Mozgás korlátozott: 83kg, 93kg, 105,kg 120kg
A súlycsoportok a helyszínen a résztvevők létszáma alap-
ján változhatnak!

Kategóriák:
Női, Férfi, Junior, Masters és Mozgáskorlátozottak

Az abszolút eredmény számítás alapján kerül díjazásra!
Súlycsoportonként az első helyezettek kupát és ok-
levelet, a második és harmadik helyezettek érmet és
oklevelet, valamint minden résztvevő oklevelet kap.

A teljes program részletesen megtekinthető a www.pusz-
taszabolcs.hu rendezvények menüpontban!
Információ a rendezvényről az alábbi elérhetőségen:
Somogyi Béla versenyigazgató
Mobil: 06-30-224-95-52
E-mail: horvathj@invitel.hu

A verseny fő támogatója:
Pusztaszabolcs Város Önkormányzata
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Esküvői csokrok, és kiegészítők

A nyári hónapokra a legjellemzőbbek az esküvői szer-
tartások. 

Ma már nem ragaszkodnak a hófehér csokrokhoz, ki-
egészítőkhöz az ifjú arák, ahogyan a régi szép időkben tet-
ték anyáink, nagyanyáink, dédanyáink… Kedvenc viráguk,
kedvenc színük motiválja és adja a szertartás hangulatát. 

A menyasszony csokrának virágai egyikéből készül a
vőlegényi kitűző. A koszorús lányok hajdíszei, és a legé-
nyek kitűzői csak színben harmonizálnak az ifjú páréval.
Divatosak a tüllel díszített kosárkák, melyekből rózsa-
szirmokat szórnak a legapróbb lányok. A szülőknek,
nagyszülőknek is virággal illik köszönetet mondani. Ezek
általában az ő kedvelt virágaikból köttetnek. A tartósság
növelésének érdekében oázisokban, fiolákban helyezzük
el a virágokat. Az autó és asztali dekorációkat is hasonló
módon tesszük tartósabbá. A menyasszonyi csokrokat is
oázisba helyezzük (mikrofon). Ritkán kérnek nyújtott
csokrot. Inkább a gömb, és csepp formájúak a kedveltek.

De azt mindenki tudja, az esküvő virág nélkül olyan
lenne, mint a karácsony karácsonyfa nélkül.

Forgóné Márti és Popovics Icu
Szívet, lelket, szemet gyönyörködtető!

Az óvodások köszönik a 
felajánlásokat
Shrekes pohár
2011. májusában Shrekes poharakat és ceruzára húzható fi-
gurákat kaptunk ajándékba. Igaz, az OMV-nek már megkö-
szöntük az ajándékot, még képeket is küldtünk, de
szeretnénk külön Járosi Jolánnak is köszönetünket kifejezni.
Nagyon örültünk ennek a meglepetésnek, boldogan vittük
haza és jókedvvel használjuk azóta is ezeket az eszközöket.

Cseresznye
Már hagyomány, hogy május végén cseresznyével örven-
deztet meg bennünket Mézes József. Ezúttal is köszönjük
neki a finom, vitamindús cseresznyét, amelyet szívesen fo-
gyasztottunk el.
Köszönettel Pusztaszabolcs város óvodásai nevében:

Kocsis József igazgató és 
Bartókné Piller Magdolna óvoda egységvezető

Óvodásaink örömmel mutatják az ajándékokat

Szabolcs Híradó hirdetési díjai
terjedelem nettó összeg ÁFA bruttó összeg

1/1 oldal (18x26cm) 16.000 4.000 20.000

½ oldal (13x18cm) 8.000 2.000 10.000

¼ oldal (9x13cm) 4.000 1.000 5.000

1/8 oldal (6,5x9cm) 2.000 500 2.500

1/16 oldal (4,5x6cm) 1.000 250 1.250

köszönetnyilvánítás 600 150 750

Amennyiben hirdetést szeretne feladni a Szabolcs Híradóban, kérjük lapzártáig juttassa el a szabolcshir-
ado@gmail.com; vagy a 273-036, 06-70/7798-243 telefonra a hirdető adataival és a hirdetés szövegével
együtt. Köszönjük bizalmukat!
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Az ígéretet valóra váltottuk!
„Amit még a Nemzeti Erőforrás Minisztériumban is láttak”
címmel ünnepélyes kiállítás megnyitót és a látogatóknak csa-
ládi vetélkedőt kínált a Napraforgó klub 2011. augusztus 21-
én a XII. Életmód Nap egyik programjaként.
Az ez év február 11-ei Rákvilágnapra készült 60 rajz került a
paravánokra egytől egyig, név és osztály megjelöléssel.
A kiállítás megnyitón Csordásné dr. Juhász Judit klubvezető be-
szélt a kiállítás apropójáról és a Liga eredményein keresztül
bemutatta a Napraforgó klub szerepét a településen, melyet
Kissné Kocsis Magdolna klubtagunk által felolvasott meglepe-
tés versek jól illusztráltak. Virágcsokorral és sállal köszöntük
meg Dudásné Mester Juditnak, a József Attila Általános Iskola
pedagógusának törekvéseinket támogató eddigi munkáját, 
A megnyitót követően dr. Zsolnai Mária főorvos asszony isme-
retterjesztő kiselőadás formájában összefoglalta a rák és az al-
vászavar kapcsolatát.
A családi vetélkedő állomásai egyben szűrési lehetőségek is
voltak.
Az alvászavarokat Dr. Zsolnai Mária, a dunaújvárosi  Szt. Pan-
taleon Kórház Neurológiai Osztályának vezető főorvosa és Kő-
kuti Lászlóné háziorvosi asszisztens segítségével vizsgáltuk
koleszterinméréssel egybekötve. A dohányzási szokásokat Er-
délyi Istvánné és Forgó Árpádné segítségével mértük fel. A rák-
keltő anyagokról szóló ismereteiket Beslényi Ildikó és Lencsés
Anna önkéntesek segítségével ellenőrizhették az erre kíván-
csiak.
A személyre szóló keresztallergiák feltárásával Csordásné dr.
Juhász Judit segített kideríteni a közismert allergiás panaszok
(orrdugulás, szemviszketés- és könnyezés, torokkaparás stb.)
hátterét.
A már hagyományként harmadszor kínált fogászati szűrés
egyre kedveltebb a lakosság körében. Dr. Markó Krisztina fog-
orvosnőnek jó alkalom volt arra, hogy megismerje leendő pá-
cienseit. Több további kezelési időpontot is egyeztetett a
rászorulókkal. Asszisztensnőjével és segítőikkel – Okos Ká-
rolyné háziorvosi asszisztenssel és Szente Andrásné önkéntes
segítővel- adták a kilincset egymásnak a szűrésre jelentkezők.
Hasonló népszerűségnek örvendett a szemészeti szűrés, me-
lyet városunk optometristája, Mihalek Gabriella végzett. Segí-
tőik voltak Kőkuti Lászlóné és Szőke Józsefné klubtagok.
Gabi már azon gondolkodik, mivel színesítse, bővítse szűrését
a jövő évi életmód napon.
Az önkormányzat szervezésében kapott helyet az önkéntes
véradás is. Dr. Németh Veronika és munkatársai elismerően
nyilatkoztak a 97 jelentkező láttán és fáradtan, de elégedetten
távoztak a nap végén. Ezen a szűrő állomáson az ajándéksor-
solásra a bonusz jogosultságot Jónás Lászlóné és Szotyori-
Nagy Istvánné klubtagok felügyelték.
(Azért volt fontos minden helyszínen a jelenlétünk, mert meg-
állapodás szerint csak Napraforgó klubtag adhatott át az esti
önkormányzati ajándéksorsolásra szóló bonuszt.)
A SZŰRŐVIZSGÁLATOKAT 300 FŐ LÁTOGATTA, A KIÁLLÍTÁ-
SUNKON 120 FŐ JELENT  MEG. 
A jól végzett munka után szívesen vettük és ettük meghívott és
rögtönzött vendégeinkkel együtt páratlan szakácsunk, Juhász
Gyuláné különleges lecsóját.
Terike még szerenádot is kapott a színpadról főztjének egyik
hódolójától, a „Barátok közt” színészétől, a Sebestyén Attilát
játszó Domokos Lászlótól.

A Napraforgó-tombola is fontos része volt rendezvényünknek.
A pénzbeli felajánlásokért 200 forintonként 1 tombolajegyet
adott át Berkesi Györgyné és Majorné Lengré Andrea klubtár-
sunk a Napraforgó klub ajándékaként.
A tombolahúzást a délutáni műsorok egyik szereplője, a „Ba-
rátok közt” Balázsa segítette.
Támogatóink: Pusztaszabolcs lakossága (pénzfelajánlás), Ön-
kéntes tűzoltók ( bogrács és kellékei), Betti büfé (orvosok ká-
véja), Csoki csodák palotája , Oriflame, Zepter, klubtagok
(tombola ajándék).
Jegyzőkönyvbe foglalva adományként 33.000, azaz Harmin-
cháromezer forintot könyvelhetett el a Napraforgó klub, me-
lyet ígéret szerint a megelőzési munka segítésére fogunk
fordítani. (A jegyzőkönyv megtekinthető az egyesületi Hatá-
rozatok Tárában)
Minden adományt, felajánlást nagyon szépen köszönünk!
A sátrunk nagyon népszerű volt, melyhez nagymértékben hoz-
zájárult Szabó Tiborné gyöngyfűző kirakodó vására.
A „Tiszta porta” értékelése is ezen a napon történt. A jelentke-
zők Emléklapot kaptak, melyet Czompó Istvánné, a verseny
védnöke adott át.

Fontos áttörésről szeretnék beszámolni.
A mammográfia ezúttal új helyet kapott, a Művelődési Ház ud-
varán. 11 napig látogathatták a behívott asszonyok munkana-
pokon váltott munkarendben délelőtt-délután. 
Ügyeleti rendszerben a klubtagok fogadták és bátorították az
asszonyokat, ismertették az önvizsgálat fontosságát.
A hőség ellenére napi 47-50 fő jelent meg, ami összességében
329 megszűrt asszonyt jelentett és ez kb. 55%-os részvétel-
nek felel meg. Az ÁNTSZ köszönetét fejezte ki, melynek erköl-
csi bizonyítéka egy meghívás Székesfehérvárra saját sátorral
az Emlőrák elleni HÍD sétára 2011. október 8-ra.

Kedves Olvasók! Munkánknak csak akkor van eredménye és
keletje, ha Önök ezt igénylik. 
Városunk egyre fejlődő egészségtudatosságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a fent leírtak.
Szeretettel várunk mindenkit a 2012-ben szervezett prog-
ramjainkra is.
Együtt könnyebb!

Az összefoglalót készítette. Csné dr. Juhász Judit, klubvezető-
háziorvos
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Büdösödő állatok, döglött 
tyúkok, bűzlő halmaradékok
Megdöbbenve értesültem, hogy az Idősek Napközije előtt,
közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőben bűzlő, büdö-
södő állati maradványok találhatók. Ezeket a ház körül „ke-
letkezett” veszélyes hulladékokat bizonyos „pusztaszabolcsi
lakos/ok” helyezték el a hulladékgyűjtőbe. 
Szégyellem, hogy pusztaszabolcsi lakos vagyok, és szégyel-
lem azt, hogy egyes, törvényt nem tisztelő emberek ezzel a
tettükkel veszélyeztetik egy olyan intézménynek a műkö-
dését, amelybe ők is bármikor bekerülhetnek (az intéz-
ményben szigorú ÁNTSZ szabályok szerint közétkeztetés
folyik). Az intézmény környezetében elhelyezett hulladék-
gyűjtő nem megfelelő használata veszélyezteti magának az
intézménynek a működését is. Aki ezeket a maradványokat
ide hozta, nem gondol arra, hogy milyen fertőzésveszélyt
okoz felelőtlen magatartásával. 
Minden házhoz, lakáshoz tartozik háztartási hulladékok el-
helyezésére szolgáló kommunális hulladékgyűjtő edény. A
háztartásban, a ház körül keletkezett szemetet abban kell
elhelyezni, mert azt hetente ürítik. Gondolni kell azokra is,
akik a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtőket kiürítik –
ők is valakinek a férje, fia, apja – aki nem szeretne fertőzést
hazavinni, sem terjeszteni esetlegesen.
A Tiszta Utak, Élő Táj civil szervezet évek óta azon dolgo-

zik, hogy a város kiemelt helyein biztosítsa a lakosság élhe-

tőbb környezetét a lassanként már 100 méterenként kihe-
lyezett hulladékgyűjtőkkel. 
Közterületi hulladékgyűjtők a tisztább, élhetőbb Pusztasza-
bolcsért
Megdöbbenve tapasztaltam azon emberek magatartását,

akik akár látták, akár tudták, hogy ki/kik ezek a lakos/ok,
mégsem jelezték az önkormányzat, vagy a civil szervezet
felé ezt. Ahogy a költő mondja: „Mert bűnösök közt cinkos,
aki néma.” Tudom, hogy a többség a jóérzésű, törvénytisz-
telő emberek mellett áll, akik rendeltetésszerűen használ-
ják a közterületi hulladékgyűjtőket.
Polgártársaim! Merjünk rászólni a renitensekre!

Tiszta Utak, Élő Táj civil szervezet
Sebesi Béla elnök

Közterületi hulladékgyűjtők a tisztább, élhetőbb Pusztaszabolcsért

Örök nyughelyünk
Sajnos mindenki életében elérkezik az a szomorú pillanat,

amikor végső búcsút kell vennie valamely szerettétől. Ehhez a
szomorú, de a gyász feldolgozásához elengedhetetlen feladat-
hoz nyújtunk segítséget 1991 óta. 

17 éve többek között a helyi temető üzemeltetése is a mi
feladatainkhoz tartozik. Kollégáimmal nagyon sokat dolgo-
zunk azon, hogy rendben tartsuk a temetőkertet. Folyamatos
fűnyírás történik az elhanyagolt sírokon és minden sír körül,
pedig ez nem a mi feladatunk lenne. Nekünk csak a főbb utak
mentén kell ezt biztosítani. Sajnos elkerülhetetlen, hogy
munka közben a lekaszált fű rákerüljön a sírokra.

Többen nemtetszésüket fejezték ki, hogy az úgynevezett
„amerikai típusú” síroknál nem lehet virágot ültetni. Amikor
ezt a típusú nyughelyet választja valaki, akkor elmondjuk ezt
neki, mert így próbáljuk megőrizni az összképet, amit ez a par-
cella nyújt. Sajnos szép pázsit itt soha nem lesz, mert ahhoz kb.
1,5 méter mélyen földcserére lenne szükség, s ezt kegyeleti
okokból nem tehetjük meg. 

Nagyon sok probléma van a konténerekkel is. A temető te-
rületén három szeméttároló van kihelyezve, amibe saj-
nos nem csak az elszáradt virágok kerülnek, hanem
háztartási hulladék, állati tetem és építési törmelék is. Ez-
úton szeretnénk kérni mindenkit, ha azt látja, hogy valaki ilyen
szemetet helyez el a konténerekben vagy a temető területén
bárhol, haladéktalanul jelezze felénk – esetleg írja fel a gépko-
csi rendszámát –, hogy megtehessük a megfelelő intézkedése-
ket. E tettek automatikus feljelentést és szabálysértési bírságot
vonnak maguk után. 

Gondot jelent még, hogy a sírokról leszedett virágokat
nagyon sokan nem viszik el a konténerbe, hanem ledob-
ják másnak a sírjára, a konténer mellé vagy az út szélére.

Kérjük, tartsák tiszteletben mások sírjait, hiszen ott az ő sze-
retteik nyugszanak, s vegyék a fáradságot és a szeméttárolóba
dobják az elszáradt virágokat. Rendszeresen égetjük a szeme-
tet, amit mindig kora reggel végzünk, hogy ne zavarjuk vele a
lakosságot. Kénytelenek vagyunk égetni, mert egy konténer
elszállításának a díja 25-30ezer forint, (((melyet mi, a vállal-
kozó fizetünk,))) és sajnos a már említett okok miatt hetente
kellene elszállítani a hulladéktárolót.

A másik megoldásra váró probléma, hogy sajnos na-
gyon gyorsan telik a temető, kevés az eladható üres sír-
hely. Aki nem tart igényt a sírjára, bármikor lemondhat róla,
erről csak egy nyilatkozatot kell aláírnia. Exhumálásra is lehe-
tőség van, amikor több sírból egy sírba helyezzük az elhuny-
tak maradványait. Itt szeretném jelezni, hogy az 1986-ban
és előtte megváltott sírhelyek ebben az évben lejárnak,
kérem, gondoskodjanak a megváltásukról. Urnasírok ese-
tén a 2001. előtt megváltott sírokat kell meghosszabbí-
tani. Nagyon sok sír van, amit régen váltottak meg, de még
nem történt temetés a területre. Kérjük, hogy akik ilyen
sírral rendelkeznek, azok haladéktalanul jelentkezzenek
nálunk. Ezt nekünk regisztrálnunk kell, és a helyszínen jelezni,
nehogy véletlenül eladjuk ezeket a sírokat. Így, hogy nagyon
kevés az eladható sírhely, kénytelenek vagyunk ezeket a terü-
leteket is értékesíteni. Tehát ha valaki nem jelentkezik, akkor
előfordulhat, hogy más lesz eltemetve oda. 

Mi éjjel-nappal és hétvégén is elérhetőek vagyunk telefo-
non és személyesen is, így bárki bármikor megkereshet min-
ket problémájával. Én és kollégáim megpróbálunk
mindenkinek segíteni, kérem Önök is segítsenek nekünk, hogy
örök nyughelyünk rendezett, tiszta, kegyelethez méltó hely
legyen.

STYX-Temetkezési Kft.
Bognárné Tomasek Edina

06-30-607-1310
06-25-507-720
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Halottaink
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek.”

Február: (2011. 02. 09-től)
Kis András 79 év
Kissné Bartos Mónika 29 év
Timár Istvánné 79 év
Erdélyi Jánosné 69 év

Március:
Ágoston János 77 év
Kovács István Károly 64 év
Ábrahám János 77 év
Goralszky László 55 év
Pénzesné Sörös Irén 71 év

Április:
Ondrus Gábor 24 év
Id. Borostyán Lajos 78 év
Juhász Ferenc 78 év
Baki István 70 év

Nyeső Ferenc 77 év
Lacza István 76 év
Petrovics János 72 év
Zsuffa Oszkár 81 év
Kelemen Jánosné 79 év
Szalai Józsefné 76 év
Szakács Ferenc 88 év
Kövérné Bakos Anna 59 év
Németh József 67 év

Május:
Somogyvári Istvánné 66 év
Sztarek Géza 90 év
Bíró Lajos 79 év
Jónás Ferenc 45 év
Krausz Jánosné 72 év
Patonai Lajos 69 év

Június:
Árva Miklósné 68 év
Pergel József 74 év
Kápolnai Lajos 84 év

Július:
Kovács Emil 59 év
Varga Jánosné 84 év
Rácz Józsefné 78 év
Nagy István 98 év
Augusztus:
Méringer Ignác 76 év
Söményi István 69 év
Kis Kálmánné 69 év
Pál Sándor 50 év
Köhler Jánosné 89 év
Szabó József 84 év
Vágó Alexa 19 év
Hajnal Erzsébet 63 év
Nagy István 60 év
Melczner Gyula 60 év
Boór Ferenc Lajos 73 év
Nagy Árpád Tibor 56 év
Gombócz Miklósné 77 év
Bárányos Lajosné 61 év
(Lezárva: 2011. augusztus 31-én)

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS

Kedd 14-1730

Szerda 9-12
Csütörtök 14-1730

Péntek 9-12
Szombat 9-1230

A könyvtár megközelíthető a Művelődési Ház és Könyv-
tár főbejáratán keresztül. Ismét van lehetőség internet-
használatra. Kérjük, hozzák vissza a korábban
kölcsönzött könyveket. Felhívjuk �igyelmüket a könyvtár
honlapjára, mely elérhető a www.pusztaszabolcs.hu vá-
rosi honlapról, valamint a www.konyvtar.pusztasza-
bolcs.hu saját oldalról. Megváltozott telefonszámunk,
mely a régi: 06-25/273-032. Parragh Margit könyvtáros

Tájékoztató orvosi ügyeletről
Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai
érhetők el 12-16 óráig telefonon a 06-20/933-6767-es
telefonszámon. Az orvos saját autóján szükség szerint ház-
hoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa
munkaidejének kezdetéig) központi orvosi ügyeleti ellá-
tás biztosított, kulcsi telephellyel. A sürgősségi orvosi el-
látás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet
elérhető a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767
(mobil) és 06-25/251-063/101mellék (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. Azt a telefonhívási lehetőséget a pusz-
taszabolcsi 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.

A tanfolyam Dunaújvárosban indul, érdeklődni az 
ottani városházán lehet.
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SZABOLCS HÍRADÓSZABOLCS HÍRADÓ
Felelős kiadó: Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Pusztaszabolcs, Velencei út 2. 
Telefon: 06-70/7798-243 • E-mail: szabolcshirado@gmail.com

Főszerkesztő: Kiss Kornélia
Munkatársak: Ádámné Farkas Beáta,  Bognárné Tomasek Edina, Csiki Andrea, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin,

Forgó Árpádné, dr. Juhász Judit, Nagy Ákos, Palocsay Erzsébet, Popovics Ilona, Sebesi Béla, Vigyikán Gyöngyvér
Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.

Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban

minden hónap 2. csütörtökén.

Lapunkat rendszeresen szemlézi az:

Közérdekű 
telefonszámok

A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgősségi orvosi 
ellátás elérhető a nap huszonnégy órájában a

06-20/933-6767
telefonszámon, munkaidőn kívül hívható még a kulcsi
központi ügyelet száma: 

06-25/251-063.
I. felnőtt háziorvosi körzet:

dr. Juhász Judit 06-25/507-770
II. felnőtt háziorvosi körzet: 

dr. Ander Klára 06-25/273-020
III. felnőtt háziorvosi körzet:

dr. Kovácsai Sándor 06-25/273-020

Dr. Kádár Attila gyermekorvos: 06-20/986-6060 
és 06-25/272-467

Fogorvos: dr. Óvári Péter 06-25/273-029
Védőnői szolgálat: 06-25/273-034

Írisz Gyógyszertár (Adonyi u. 43.)
06-25/273-019

(nyitva: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00)
Új Városi Gyógyszertár (Kossuth L. u. 501/3/a hrsz)
06-25/271-588

(nyitva: H-P: 8.00-19.00; Szo:8.00-13.00)
Gyöngypatika (Velencei u. 68.)

06-25/271-625
(nyitva: H-P: 7.00-18.00; Szo: 8.00-13.00)

Körzeti megbízott: 06-20/967-6247
Polgárőrség: 06-20/310-6014
Önkéntes tűzoltók: 06-70/379-8156

Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.
Telefon: 22/570-372 Fax: 22/570-375

Takarékszövetkezet   Adonyi u. 41.
06-25/273-028; 06-30/436-5453

Tó Tévé Videostúdiója – Szabolcs Magazin tévéműsor
szerkesztősége
E-mail: toteve@kabelsat2000.hu
A stúdió telefonszáma: 06-22/570-376 (üzenetrögzítő);

06-22/570-377
Szabolcs Magazin- „A” hét új műsor, „B” hét ismétléses hét.
Az ismétlések időpontjai: „A” héten kedden 18 órától,
„B” héten kedden, csütörtökön 18 órától
Datatrans Internet Kft. Telefon: 22/505-750 

Fax: 22/505-753 
Kék szám: 40/200-677

Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt
Hibabejelentés: 06-80-20-50-20
Ügyfélszolgálat: 06-40-545-545
Mérőóraállás-bejelntés: 06-80-210-211

E.ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt. 
Műszakihiba-bejelentés: 06 80-42-42-42 
Ügyfélszolgálat: 06 40-22-00-22 
Mérőóraállás-bejentés: 06 40-22-00-22

DRV Zrt. Velencei Információs Pont 
– víz- és csatornaszolgáltató

Telefon: 06 40-24-02-40
Fax: 06/84/501-299

Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon: 06/25/273-025, 06/25/273-024

Styx Temetkezési Kft. 
Telefon: 25/271-080, 25/507-720, 

25/507-721, 25/272-520, 
30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112

Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
kommunális hulladékszállító

Telefon: 06-22-576-070, 36-22-366-029, 
Fax: 06-22-576-071

Ügyfélszolgálat: Hidrakom Kft, 
Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42. Tel: 30-68-81-181
Konténerrendelés: DÉSZOLG Kft, 
Adony, Dózsa György u. 64. Tel: 25-50-45-20

Folyékony hulladék elszállítása: Varga János - 
2457 Adony, Dózsa György u. 35/1 
Telefon: 25/231-178, 06/70/577-8981


