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Átadták a Tejüzemet

L. Simon László országgyűlési képviselő és Czompó István polgármester átvágták a szalagot, ezzel átadták a próbaüzemelésnek az Agrár Zrt. Tejüzemét. Az itt csomagolt tejtermékek rövidesen kaphatók lesznek a pusztaszabolcsi üzletekben.
(A beruházásról szóló írásunk a Fejlesztések rovatban olvasható.)

Ismét elűztük a telet…
Városunkban már hagyománnyá vált az Öreg Diákok Baráti Egyesülete szervezésében sorra kerülő Télbúcsúztató Farsangi felvonulás, melyet idén március 8-án tartottunk meg.
A felvonuláson kb. 200-250-en vettek részt: óvodások, iskolások, és felnőttek
egyaránt. Az idei télbúcsúztatónak egy új eleme volt, hogy Váti Péter hintóval szállította a kiszebábukat, melyek elkészítésében -legnagyobb örömünkre- az iskolásokon kívül az óvodások is részt vettek. A Polgármesteri Hivatal előtti téren
Domak György segítségével lett felállítva a máglya. Mindenki örömére egy kis műsort is láthattunk, melyet a 3.a osztály adott elő Pappné Bánóczi Ilona segítségével. Kinyik tanárnő az énekkar műsorával, Molnár tanárnő pedig előadásával tette
színesebbé eseményünket.
Ezután mindenki nagy örömére lángra kaptak a kiszebábuk, melynek égését a
résztvevők kereplőkkel, énekkel, sikongatásokkal kísérték.
Felvonulásunkban a legszebb és legemlékezetesebb mégis a gyerekek lelkesedése, jókedve lett, melynek hangulatát feldobta a fiatalok jelmezbe öltözése is.
A műsor után fánkkal és forró teával vendégeltük meg a résztvevőket.
Köszönetet szeretnék mondani a felvonuláson szereplőknek és segítőknek, akik
nélkül e hagyomány megtartása nem valósulhatott volna meg: 3.a osztálynak, Kinyik tanárnőnek és az énekkarnak, Molnár tanárnőnek, Pappné Bánóczi Ilonának, Kocsis József igazgatónak, Váti Péternek, Ekker Lászlónak, Mészáros
Istvánnak, Domak Györgynek, az Önkormányzat munkatársainak, Milviusné Gabikának a finom teát. A fánksütésben és felszolgálásban segítőknek: Kenyér Péternének, Kuti Gyöngyinek, Malyer Erzsébetnek és Tóthné Varga Ágnesnek.
Valamint a Polgárőrségnek és Rendőrségnek, hogy figyeltek eseményünk zökkenőmentes megtartására.
Öreg Diákok Baráti Egyesülete Elégett a kiszebaba, vége a télnek, itt a tavasz

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)
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Közmeghallgatás
Évente február hónap elején közmeghallgatást tart a képviselő-testület, melyen a polgármester tájékoztatja az érdeklődőket az előző év várospolitikai eseményeiről;
ismerteti a város költségvetési tervezetét; meghallgatja a
közérdekű javaslatokat, válaszol a kérdésekre.

Czompó István polgármester tájékoztatja a hallgatóságot

Czompó István polgármester úr elmondta, hogy a 2010.
év a katasztrófák éve volt, de ez szerencsére Pusztaszabolcsot elkerülte, a rengeteg csapadék elvezetésében
pedig jól vizsgázott a néhány éve kiépített árokrendszer.
A csatornarendszerrel adódtak problémák, ezért a képviselő-testület már döntött a Mátyás király utcai, József Attila utcai, Velencei úti szakasz cseréjéről és a Hársfa utcai
átemelő gondjának megszüntetéséről. Sajnos néhányan a
csapadékvíz elvezetését a csatornába irányítják, ami nem
ezt a célt szolgálja, a szennyvíztisztító viszont emiatt nem
tudja megfelelően tisztítani a szennyvizet. Az új előírásoknak megfelelően korszerűsíteni kell a szennyvíztisztító telept, melynek a határideje 2015. vége, és 100 milliós
költséget jelent.
Az önkormányzatnak vannak kötelező és nem kötelező
feladatai. Kötelező feladatok az iskolák, óvodák fenntartása, a közvilágítás, a közutak, a köztemető fenntartása,
az egészségügyi és szociális alapellátás biztosítása, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetése. Néhány nem kötelező feladat: a civil szervezetek éves támogatása,
rendezvények finanszírozása, a buszjárat támogatása Székesfehérvárra, a Szabolcs Híradó fenntartása, a Tó Tévé
magazinműsorának támogatása, a partnertelepülési kapcsolatok fenntartása.
Polgármester úr felsorolta a 2010-ben megvalósult beruházásokat: szivattyú vásárlása a Hársfa utcai átemelőhöz;
a Vörösmarty és Hársfa utcák aszfaltozása 50%-ban pályázatból; Petőfi utca egy részén csapadékvíz elvezetés
megoldása; az iskola tornatermének ablakcseréje; a Manóvár óvoda felújítása; elkezdődött a Művelődési Ház felújítása, mely 90%-ban pályázatból valósul meg; az
oktatási-nevelési intézmény pályázaton nyert a kompetencia alapú oktatásra, interaktív táblákra és tanulói laptopokra; Adonnyal közösen könyvtárfejlesztési
pályázaton nyertünk. Az önkormányzat támogatta a civil
szervezetek, a közösségi ház működését és az orgonahangversenyek megtartását.
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Megköszönte a civil szervezeteknek és az intézményeknek, minden pusztaszabolcsinak szervező, segítő munkáját a rendezvények megvalósulásában és az azokon való
részvételt.
Tájékoztatást adott a polgármester úr a 2011. évi költségvetés várható alakulásáról, illetve a február 4-i állapotáról, ami a február 24-i testületi ülésre átdolgozásra
került és a képviselő-testület elfogadta. (Részletesen a
képviselőtesti ülésről szóló tudósításban szerepel.)
Közérdekű kérdések, javaslatok
(Zárójelben a polgármester által adott válaszok olvashatók)
Major Imre megköszönte a pedagógusok és a polgárőrök
áldozatos munkáját. Jó tudni, hogy romló közbiztonság ellenére is vannak, akik vigyáznak ránk éjjelente. Sajnálatos, hogy az élelmiszerüzletekben gyenge minőségű, vagy
romlott étel kerül forgalomba. (Nem nevezett meg konkrét üzletet, csak élelmiszert.) Nehezményezte, hogy az
árokban megáll a víz, mert a betonelemek nincsenek egy
szintben. (Az üzletek nem megfelelő minőségű áruival és
az árkokkal kapcsolatban kérte a hivatal jelen lévő munkatársainak intézkedését.)
Gazsó Renáta a kisgyermekes szülők nevében szólt: lesze játszótér Pusztaszabolcson? Ha idén nem lesz, akkor
nem lehetne-e a három évnél fiatalabb gyerekekkel bemenni az óvoda területére akkor, amikor azt az ovisok
nem használják? Szemetesek az utcák, nem lehet sétálni
a gyerekekkel. Megszűnik a baba-mama torna, mert a vezetője babát vár. Többen gondolkoznak játszóház nyitásán, lehetséges-e, hogy az önkormányzat támogassa az
eszközvásárlást. Több szülő jelezte, hogy a városban többfelé sok a kóbor kutya. Javasolta padok elhelyezését közterületen, vagy a parkban. (A hivatalos meghívók mindig
időben kikerülnek a hirdetőhelyekre – és nem fákra - , valamint a honlapra. A játszótérről a költségvetés kapcsán
dönt a testület - akkor még nem volt tudható, milyen fájdalmas döntésekre lesz szükség. Megvizsgálják az óvodai
játszótér esetleges használatát. Magánkezdeményezést
nem tud finanszírozni az önkormányzat, de alakítsanak
egyesületet erre a célra és adjanak be pályázatot működési
támogatásra. A lakóknak lehetőségük van arra, hogy fele
részben kifizessék az utcájukban az útépítés költségeit –
eddig csak a Gárdonyi utcaiak tették meg. A kóbor kutyákat be kell jelenteni a hivatalban, hogy intézkedni lehessen.
A korábban kihelyezett padok rövid életűek voltak, mert az
unatkozó fiatalok a rongálásokkal szórakoznak hétvégeken.)
Nagy Imre elmondta, hogy a Velencei úti járdán a reggeli
és a délutáni órákban nem lehet gyalog közlekedni, mert
a kisgyerekes szülők ott bicikliznek a gyerekeikkel és minősíthetetlen hangnemben beszélnek a gyalogosokkal. (A
rendőrség figyeljen a problémára és intézkedjen.)
Lencsés Anna felhívta a figyelmet arra, hogy ahol építkeznek, ott tönkreteszik a járdát. Fel kell szólítani a kárt
okozókat a helyreállításra. Nem mindent az önkormányzattól kell várni.
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Szalai Borbála szerint arról, hogy a járdák, az utcák szemetesek, a lakók tehetnek. Takarítson mindenki össze a
saját portája előtt. Sajnos sok a kóbor kutya, sok helyen
rosszak a kerítések, és az állataik kimennek, zaklatják a
járókelőkelőket. Ellenőrizni kellene az állattartást és a
porták rendben tartását. Műveljék meg a kerteket, termeljék meg a szükségleteiket. Szükséges lenne egy környezetvédelmi terv. Észrevételeit írásban átadta a
polgármesternek. (A közmunkások rengeteg szemetet öszszegyűjtenek, de ez nemcsak az ő dolguk lenne. Relatív,
hogy kinek mit jelent a rend, a porta rendben tartása.)
Barics József a Jobbik Pusztaszabolcsi Szervezetének elnöke kérdezte, hogy a költségvetés jelenlegi állása szerint
van-e esély a játszótér megvalósulására; lehetséges-e egy
bölcsőde létrehozása; van-e konkrét terve a polgármesternek a munkahelyteremtés elősegítésére? A kampányban sok szó eset taz egészségügyi központról, de a
költségvetésben erről nincs szó, várható-e a létrehozása?
Ellenőrizni kellene a csatornahálózatra való illegális rákötéseket, mert ezek nagy problémát okoznak. Sajnos sok
katasztrófa történt az utóbbi időben, ezért megkérdezte
van-e a városnak katasztrófavédelmi terve? Ha a városnak sikerül megszerezni a Cikolai-tavak bérleti jogát, hogyan szeretnék hasznosítani ezeket? Végezetül az iránt
érdeklődött, hogy van-e számszaki kimutatás az intézmény összevonásokkal elért megtakarításokról. (A bölcsődéről L. Simon László tájékoztatott, a játszótérről a
testület dönt, de szerepel a polgármesteri programban. A
városnak természetesen van katasztrófavédelmi terve. A
munkahelyteremtés nagyon jól hangzik, ezért kér mindenkit a polgármester, hogy ha tud vállalkozásról, cégről, aki
területet keres, jelezze, mert csak így megoldható ez a probléma. Városunkban az orvosi rendelőket és a védőnői szolgálatot szeretnénk egy épületben elhelyezni – ez lenne az a
bizonyos egészségügyi centrum. Kész kiviteli tervek vannak,
amint lesz pályázati kiírás, be tudjuk adni. A Cikolai-tavak
egykor gyönyörűek voltak, a hasznosításuk egy horgásztermészet kedvelő szervezettel lenne lehetséges.)
Molnárné Tóth Beáta megkérdezte, hogy a szűk pénzügyi keretek ellenére fenntartható-e az egésznapos oktatás az alsó tagozatosok számára. Jó lenne bővíteni a
szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét, mert kevés ekkora
városnak az egy hulladékgyűjtő sziget. (Első, második évfolyamon az önkormányzat finanszírozza az egésznapos
oktatást, harmadik évfolyamon is lehetséges, ha az iskola ki
tudja gazdálkodni. Sajnos nem tudnak minden gyereket
ebbe az osztályba felenni, akinek a szülei ezt kérik. Második
éve működik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés. Kéthárom éven belül reményeink szerint megvalósul négy hulladékgyűjtő és egy hulladékudvar kialakítása, ami segít
ezen a problémán.
Kis János megköszönte, hogy az önkormányzat megoldotta a Petőfi utcában a csapadékvíz elvezetését. Az ivóvíz minősége viszont változatlanul borzalmas. A
közmunkások tevékenységének felügyeletéről is érdeklődött, mert nem tartja megfelelőnek a munkavégzésüket.
Szóvá tette a Besnyőre vezető úton a vízátfolyást, ami
évek óta nincs megoldva, pedig csak 100-200 méteren
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kellene kiásni az árkot. A Közútkezelő csak táblákat helyez ki, talán arra várnak, hogy meghaljon valaki? (A Közútkezelő tájékoztatása szerint a besnyői út mellette
szintezési munkálatokat végeznek egy földkábel miatt.
Pergelné Szilágyi Mária elmondta, hogy a buszok évek
óta az óvoda elé tolatnak be a fordulás miatt, ami igen balesetveszélyes, mivel a sofőr nem figyel senkire és semmire. (Ez a gond az utóbbi testületi üléseken
rendszeresen előkerül.) Az óvoda környékén sok a kóbor
kutya. Tudja, hogy az iskolaotthonos oktatás esélye szinte
a nullával egyenlő. A Manóvár óvoda Napocska csoportjában csak egy óvónő van, aki kénytelen betegen is dolgozni, mert nincs, aki váltsa. (A buszok fordulása rendkívül
összetett kérdés, vizsgálja az önkormányzat a megoldási
lehetőségeket. Az óvodai problémával az iskola igazgatójához kell fordulni, az ő hatásköre.)
Jankovics Jolán javasolta egy őszi közmeghallgatás tartását, ahol el tudnák mondani, hogy a felsorolt problémákból mi oldódott meg. Bemutatott egy fotót példaként
arra, hogy milyen rossz a járdák állapota. Kérdezte, hogy
a megnövekedett forgalmú Velencei úton nem lehetne-e
kerékpársávot kialakítani, mivel sokan azért a járdán kerékpároznak, mert az úttest veszélyes. Javasolta hivatalos
hirdetőtáblák kihelyezését, hogy ne fákra kitett plakátokról értesüljön a lakosság a hivatalos eseményekről. Elmondta, valójában azért jött, mert hozzájuk betörtek
éjszaka, mikor otthon aludtak. Tudomása szerint a polgárőrség csak éjjel 2 óráig járőrözik, holott a legtöbb betörés hajnali 2 és 6 óra között történik. A 107-es számon
hiába hívja a rendőrséget, ide-oda kapcsolgatnak, hozzájuk másfél óra elteltével értek ki. Javasolja a Szabolcs Híradóban egy közvetlen szám megjelentetését. (Az újságban
kiemelten nagy betűkkel szedve a körzeti megbízott, a
polgárőrség és a tűzoltók száma is szerepel.) Nem tudnáe az önkormányzat telefonnal támogatni a rendőröket,
hogy a járőrök mindig elérhetők legyenek? Nyugdíjhordás idején megszaporodik az idős emberek sérelmére elkövetett betörések száma. (Lakossági fórumot lehet
tartani ősszel, mert a közmeghallgatás egyben testületi
ülés is, annak szabályaival együtt. A Szabolcs Híradóban
szerepelnek a hívható telefonszámok, a polgárőrséget támogatja telefonnal az önkormányzat. A Sport utcai járda
esetében utánanéznek, hogy az önkormányzat vagy a MÁV
kötelessége-e a járda javítása.)
Böjthy Mariann érdeklődött, hogy mikor lehet az iskolában és az óvodában melegétkezési utalvánnyal fizetni a
térítési díjakat, hiszen ez a környező településeken már
megoldott. Azoknak a családoknak lenne ez segítség, ahol
egy-két gyerek van és térítési díjat kell fizetni. Tudja, hogy
vállalkozó működteti a közétkeztetést, ezért érdeklődik.
(A vállalkozó jogosult eldönteni, hogy elfogadja-e a melegétkezési utalványt.)
Somogyi Béla javasolta a rendőrségi hírek megjelentetését a Szabolcs Híradóban, hogy ne a pletykák terjedjenek.
Javasolta, hogy az óvodásoknak vásároljanak sárga mellényt és kirándulásokon azt viseljék a balesetek elkerülése érdekében. (Megjelenhetnek a rendőrségi hírek, de
mivel havilap, a pletykák úgyis gyorsabban terjednek.)
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Tóth János nemtetszésének adott hangot, mert a beutazó
árusok autóinak szignáljai nagyon hangosak és zavarják
az emberek hétvégi pihenését. Lehetne-e korlátozni az
árusításaik időpontját? (Van igény ezekre az árusokra, de
megfontolandó, hogy vasárnap délután ne legyen lehetőségük hangjelzéseikkel zavarni az emberek nyugalmát.)
L. Simon László országgyűlési képviselő is reagált a felvetésekre, illetve tájékoztatást adott a kormány önkormányzatokkal kapcsolatos terveiről. A kormány 31
milliárd forintot különített el, hogy a működési hiányokat
pályázati formában finanszírozza. Kifejtette, az önkormányzat február eleji költségvetési tervében szereplő
hiány kb. 10 %-nyi, amely működési hiány, mert az állami
normatíva nem fedezi a költségeket. Valóban nem lenne
helyes, ha a kormány azokat az önkormányzatokat segítené meg, akik bizonyos tekintetben felelőtlen gazdálkodást folytattak, azokat pedig sorsukra hagyná, akik
igyekeztek egyensúlyban tartani a bevétel-kiadás oldalt.
Megemlítette az iváncsai uszoda ügyét, amely véleménye
szerint felelőtlenül lett megépítve, de ha már kész, akkor
arra kell törekedni, hogy kihasználják, a fenntartókat
pedig ne hozzák különösen nehéz pénzügyi helyzetbe. Reményei szerint egy mindenki számára megfelelő megoldás fog születni az első félév során.
A kormány gondolkodik az oktatási rendszer átalakításán. Ha az állam átvesz egy intézményt, akkor a pedagógus is állami alkalmazott lesz.
Átalakítják a közbeszerzés rendszerét; lesznek kül- és belterületi utak építésére kiírt pályázatok, melyek az önkormányzatoktól 10-15 % önrészt kívánnak csupán.
A kisgyerekes szülők minden településen szeretnének
bölcsödét, de nem lehet rentábilisan fenntartani, a tör-

vény szerint pedig a 10 ezer lakos feletti településeken
kötelező önkormányzati feladat. A kormány célja, hogy a
családtámogatási rendszer lehetővé tegye, hogy anyák
minél tovább otthon lehessenek a gyermekeikkel.
Nem tudja, hogy Pusztaszabolcs milyen egészségügyi központot szeretne, de az eddig megvalósult járóbetegellátó
központok is finanszírozhatatlanok.
Végezetül Csordás Viktor a Kerékpáros Szakosztály vezetője jelezte, hogy a sorompónál az emberek nem mindig
tartják be a szabályokat, mert pici gyerekkel kerékpározó
szülő bíztatta a gyerekét a piroson való áthaladásra – és
ez nem egyedi eset. Felajánlotta az egyesület segítségét.

Két ülés közöttti események

Mihályné könyvének első kötetét, mely a jeles pusztaszabolcsi családokat mutatja be.
Február végén a műszaki ellenőr szemlét tartott a Művelődési Ház és Könyvtár felújítási munkálatai felett, melyek
rendben, az ütemezés szerint haladnak, és a tervek szerint április végére elkészülnek a munkával.

Január végén, mint minden évben, idén is megtartották
az általános iskolában a félévi értékelő értekezletet.
A Kistérségi Társulási Tanács február folyamán többször
tartott ülés, hiszen a költségvetés megtervezése és elfogadása a kistérség működése szempontjából ugyanolyanolyan fontos, mint egy település számára. Törekedni kell
az arányos teherviselésre, nem lehet, hogy az esetlegesen
„jobb” helyzetben lévők fizessenek más települések helyett – hangsúlyozta Pusztaszabolcs polgármestere. A kistérségi költségvetést végül február végén elfogadták.
Ülést tartott a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület,
Lezajlott a Tiszta Utak, Élő Táj környezetvédelmi civil
szervezet tisztújító közgyűlése.
Az előző év csapadékos időjárása miatt a magasan lévő
talajvíz következtében megsüllyedt az iskola régi szárnyában a földszinti középső terem padlója is, valamint jelentősen korrodálódott a pince vasbetonszerkezete.
Mindezek javítása a folyosói résszel együtt várhatóan 6-7
millió forintba fog kerülni.
Idén is átadta a Hagyományőrző és Hagyományteremtő
Alapítvány a Civil Kurázsi Díjat, melynek idei jutalmazottja Baltási Nándor plébános lett. Idén első ízben adták
át a Civil Életmű Díjat, melyet Szalontai Jenő és Szalontai
Károly vehetett át. Ezzel összekötve mutatták be Czöndör
4

Érdeklődő állampolgárok

Czompó István azzal zárta le az estét, hogy sajnos lopják
a csatornafedeleket a városban, de amint észreveszi bárki,
hogy valahol hiányzik egy, azonnal jelezze, mert súlyos
balesetveszélyt jelent. Ha valahol nem működik a közvilágítás, akkor az utca nevét és az oszlop számát is mondják be az azonosítás miatt.

A kérdések, interpellációk során Czöndör Mihály felhívta a figyelmet a DRV honlapján közölt, locsolási kedvezményeket tartalmazó közleményre, melyet a
Közérdekű rovatban közzé teszünk. Szükséges lenne a veszélyes hulladék elszállítását is megoldatni Vertikállal, hasonlóan például az elektronikai hulladék begyűjtéséhez. A
képviselő úr jelezte, hogy egy lakos szerint L. Simon
László országgyűlési képviselő fogadóórája nem volt
kiplakátolva, melyre a polgármester azt válaszplta, hogy
bizonyára az illető állampolgár nem volt elég figyelmes.
Sajnos a veszélyes hulladék gyűjtése nem olyan egyszerű,
ezt nem valószínű, hogy vállalja a Vertikál.
Csányi Kálmán elmondta, hogy az érettségi megszerzése
a későbbiekben 50 óra önkéntes munkához kötött a diákok számára, ezért a 9. évfolyam már felajánlott 20-20
órát, melynek kihasználásán szükséges lenne gondolkodni. Kátai Györgytől kérdezte, hogy az uszodával kapcsolatban a Szabolcs Híradóban megjelent-e mindkét
oldal véleménye, illetve mindig van-e szakember az
úszásoktatáson? A kérdezett elmondta, hogy nem tagja a
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szerkesztőbizottságnak, valamint az első alkalommal,
mikor ott volt az uszodában, volt úszómester a foglalkozáson. A főszerkesztő elmondta, hogy törekszik az objektív tájékoztatásra, éppen ezért kérte fel valamennyi civil
szervezet vezetőjét és plébános urat is e-mailben, hogy a
rendezvények beharangozóját, illetve tudósítást, képeket
szívesen közöl az újság az eseményekről. Hozzá tette, személy szerint igyekszik mindenhova eljutni, már ha kap hívást a rendezvényre.
Paál Huba felhívta a figyelmet arra, hogy mióta egyirányú
az iskola előtt az utca, a középiskolások az úttesten közlekednek – javasolja, hogy a pedagógusok hívják fel ennek
veszélyeire, valamint szabálytalan voltára a tanulók figyelmét. A középiskola igazgatója azt válaszolta, hogy
rossz az általános iskola előtt a járda, tönkremegy a lányok cipője, azért mennek az úttesten, de ez nem újkeletű
dolog. Az általános iskola igazgató szerint kis szakaszon
van feltörve a járda, az ő tanulóik tudnak rajta járni, rossz
szokáson alapul az úttesten való közlekedés.
Tüke László ismét megemlítette az Iváncsa-Besnyő felé
vezető út rossz állapotát, a javítás szükségességét.
Sajnálatos polémia alakult ki egy kegyeleti esemény kapcsán a képviselők között, melynek kapcsán Szajkó János
felhívta képviselőtársai figyelmét arra, hogy felejtsék el, ki
milyen támogatással indult, mert Pusztaszabolcson egyéni
képviselőket választottak az emberek, ezért valamennyi
képviselőnek a település érdekeit kell képviselnie.

Válaszában Czompó István szomorúan konstatálta, hogy
oldalakról beszél mindenki. Hangsúlyozta, semmiféle előzetes megbeszélés nincs, mert minden képviselőnek van
saját véleménye és aszerint szavaz.
Ha nem nézik figyelmesen a plakátokat, akkor lehetséges,
hogy például a vasutas nyugdíjasok igazolvány megújításával kapcsolatos hirdetményt sem fogják majd látni,
pedig azt Szabolcson fogják intézni a vasútállomáson
szerdánként.
Az uszodahasználatra az a szerződés él, amit lehet, hogy
Tüke László nem szavazott meg, mert elment az ülésről,
de tudnia kell róla, mert az anyagot ő is megkapta.
Az Iskola út rossz állapotát valószínű a parkoló busz is
előidézi, de lehet, hogy nem volt megfelelő az út alapozása.
Rákérdez a besnyői út mellett lévő kábel cseréjére és az
útjavításra.
A testületi ülés a napirend szerint folytatódott.

2011. februári
képviselőtestületi ülés

delet módosítása
13. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet módosítása
14. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályai, és az eseményekhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke
15. Városfejlesztési koncepció véglegesítése
16. Javaslat csapadékvíz elvezető árok építésére a
Gárdonyi Géza utcában
17. A 4-es átemelőben szivattyúk, a szennyvíztelepen
keverő rekonstrukciója
18. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás szervezeti rendszerének átalakítására
19. Mentesség kérése a Zrínyi Miklós utcai forgalomkorlátozás alól
20. Kérelem a 2011. évi búcsú megrendezésére
21. Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása

Napirendek előtt:
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Kérdések, interpellációk
1. A Pusztaszabolcson működő civil szervezetek
éves működési támogatásának 2010. évi elszámolása, és 2011. évi pályázata
2. Védőnői állás betöltése
3. Lakás bérbeadása az új védőnő számára
4. A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség
elszámolása a Boldog Asszony Közösségi Ház
2010. évi működéséhez nyújtott önkormányzati
támogatással
5. A Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközség
pályázata 2011. évi orgonahangverseny sorozat
megrendezésének támogatására
6. Javaslat önkormányzati tulajdonú (MÁV laktanya)
ingatlan értékesítésére
7. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2010. évi
költségvetésirendeletének módosítása
8. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi
költségvetése
9. Szociális intézmény közétkeztetéssel kapcsolatos
késedelmes teljesítése
10. Iskolatej oktatási intézményekben történő forgalmazására ajánlat
11. Tájékoztató a kompetencia alapú oktatás pályázat megvalósulásáról
12. A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005. (VII.5.) Kt. számú ren-

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.

Zárt ülés
22. Polgármester szabadságának jóváhagyása

Néhány napirendi pontról részletesebben
1. A civil szervezetek támogatásáról azért csak hosszas
megbeszélés után született döntés, mert a futballklub
szöveges beszámolója nem érkezett meg, valamint nem
tudtak elszámolni az ősszel kapott 300 ezer forintos támogatással. Ezzel kapcsolatban Kátai György felhívta a
testület figyelmét arra, hogy az ősszel adott támogatást
csak pályázatként kaphatta a futballklub, ezért azok
szerint a tételek szerint kell elszámolnia, ami a pályá-
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zatban szerepelt. A képviselők megszavazták, hogy elfogadják a focisták beadott elszámolását, a 300 ezer forintról pedig januári számlával is elszámolhatnak.
Az Alba Karitász támogatásával, illetve elszámolásával
kapcsolatban a jegyző elmondta, hogy a szervezet ismeretlen elvek alapján támogat megkérdőjelezhető
módon bizonyos rászorulókat. Az önkormányzat
évente több mint 10 millió forintot fordít a rászorultak
támogatására. Ha már ilyen módon támogatnak embereket, legalább hangozzék el, hogy a Karitász az önkormányzat pénzéből ad nekik. Érdekes, hogy a civil
szervezetek a támogatást működési költségekre kapják, de a szervezetek minimum fele karitatív célokra,
vagy azokra is használja fel az összeget.
A civil szervezetek támogatásáról az alábbiak szerint
döntött a képviselő-testület:
Alba Caritas Hungarica
Pusztaszabolcsi csoportja
320 000 Ft
Erőnlét Sportegyesület
190 000 Ft
Golden Lions Rögbi Sportegyesület
40 000 Ft
Harmónia Nyugdíjas Egyesület
40 000 Ft
Kotta Egyesület
30 000 Ft
Kulturális Értékmentő Egyesület
40 000 Ft
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub
30 000 Ft
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete 40 000 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
570 000 Ft
Polgárőrség
580 000 Ft
Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület
30 000 Ft
Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület
40 000 Ft
Pusztaszabolcsi Sport Club
1 400 000 Ft
Pusztaszabolcsi SzabadidősportEgyesület
200 000 Ft
Zsiráf Alapítvány
30 000 Ft
Tiszta Utak Élő Táj Egyesület
60 000 Ft
Öreg Diákok Baráti Egyesülete
30 000 Ft
Csipesz Ifjúsági Egyesület
30 000 Ft
A civil szervezetek működését a képviselő-testület
összesen 3 700 000 Ft-tal támogatja a 2011. évben.
2. Március 21-étől Engert Melinda személyében új védőnővel
egészül ki a védőnői szolgálat munkatársi köre, az eddigi
üres védőnői körzet családjai sem helyettesítéssel lesznek
ellátva. Engert Melinda alkalmazásáról már korábban döntött a képviselő-testület, de az államvizsgát csak most tette
le, ezért korábban nem lehetett őt alkalmazni.

4. A képviselő testület 2011. évben is 300 000 Ft támogatást
ad a Pusztaszabolcsi Római Katolikus Egyházközségnek
az orgonahangverseny sorozat megrendezéséhez.
8. A januári képviselő-testületi ülést követő egy hónap kemény munkával, számolással, felelős döntések meghozatalával telt. A február 4-i közmeghallgatás során a
polgármester úr még a mintegy 82 millió forintos költésvetési hiányról számolt be. Ezt sikerült nullszaldóssá tenni.
Paál Huba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elmúlt 10 legnehezebb költségvetési tervezése van mögöttünk. Nem a felelőtlen gazdálkodás miatt, hanem a „visszafogott” állami támogatás miatt. Az oktatásban a normatív
támogatás a pedagógusok bérét sem fedezi – az önkormányzatnak kell biztosítani a hiányzó részt. Sajnos vissza
kell fogni a fejlesztéseket, és számunkra megfelelő pályázatok kiírásában reménykedünk. Sajnos labilis a város költségvetése, mert ha valami történik és a kisakkozott tervezés
felborul, akkor kénytelenek leszünk hitelt felvenni, ami nem
a mi felelőtlenségünk miatt alakul így. Kátai György is kiemelte, hogy sikerült egyensúlyba hozni a kiadás-bevétel oldalt. Ennek ára van: kevesebb juttatást kapnak a
közalkalmazottak és a köztisztviselők, vissza kell fogni a fejlesztéseket és pályázati lehetőségekre kell számítanunk. Jó,
hogy a játszótér tervezésére maradt pénz, így a megvalósítás legalább elkezdődhet, maradnak a szociális kiadásokra
szánt összegek, meg fog valósulni – minimális önrész hozzáadásával – a futsal műfüves pálya. Nagyon sok önkormányzat örülne, ha ilyen költségvetést tudna felmutatni.
Csányi Kálmán ismételten hangsúlyozta, hogy sok az uszodai oktatásra fordítandó pénz, helyette az iskolai fejlesztéseket kellene inkább finanszírozni. Csodálkozik azon, hogy
3 hét alatt el lehetett tüntetni a 81 milliós hiányt.
Czompó István emlékeztette, hogy nem először vesz részt a
képviselő úr költségvetési tárgyaláson, talán az idén kicsit
jobban álmodtunk a tervezés időszakában, de minden
évben kellett lefaragni hiányt az első körös tárgyalás után.
Egyik bizottság sem állt elő korszakalkotó javaslattal a
hiány csökkentése tekintetében. Paál Huba pedig utalt arra,
hogy intézményvezetőként ismernie kell a költségvetés tervezésének fázisait. Lehettek volna fájdalmasabb megoldások is, például a képviselői tiszteletdíjak csökkentése. Tüke
László elismerését fejezte ki a sikeres munkáért.
A képviselőtestület név szerinti szavazással egy tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta a város 2011.évi költségvetését.

Képviselői vélemény

Úszni jó!
De ennyiért?
A legutóbbi újság szerkesztője örömittas cikkeket jelentetett
meg az iváncsai uszoda igénybevételéről.
A cikkek egyetlen kérdést nem érintettek. Mennyibe kerül
mindez? Hiszen tudjuk, nincs ingyen virsli, ingyen sör. Azt valakinek ki kell izetnie.
A szülők közvetlenül nem izetnek. A nagymamák és a nagypapák se. Akkor ki? Természetesen az önkormányzat, azaz a
pusztaszabolcsiak összessége.
Az önkormányzat vállalta, hogy „2011. január 17-től 2011. január 31-ig 667.000 Ft-tal, 2011. február 1-től 2011. június 306

ig havi 1.333.000 Ft-tal hozzájárul az Iváncsai tanuszoda működési kiadásaihoz, azzal a feltétellel, hogy a pusztaszabolcsi
óvodások és iskolai tanulók heti 10 órában úszás oktatás címén
igénybe vegyék a tanuszodát.” Azaz a hivatali szöveg szerint
havonta 43 óra úszás oktatás 1.333.000,- Ft-ba kerül, amely
éves szinten kb. 13 millió forint összeget takar. Azonban ez az
összeg még nem fedezi a gyerekek buszos szállítását.
A 13 millió forint szerintem egy jelentős összeg. Miközben általános a pénzhiány, ezért számos fejlesztés marad el. Paál
Huba, a pénzügyi bizottság elnöke a hitel felvétel lehetőségét
sem zárta ki a legutóbbi képviselő-testület ülésén.
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Farsang
Bizonyára mindenkinek fűződik kellemes gyermekkori
emléke a farsangi mulatságokhoz. Kisgyermekként viszont
még nem volt olyan fontos, hogy mi áll ennek a „karneváli”
hangulatnak hátterében, hiszen mindenki a szép, csillogó,
színes jelmezekre koncentrál, a vidámságra, nem pedig arra,
hogy mit is ünnepelünk tulajdonképpen.
A farsang eredetileg egy pogány ünnep volt, melynek lényege a tél temetése és a tavasz eljövetele. Hazája Olaszország,
így itt és más déli országokban tulajdonítanak a legnagyobb
jelentőséget ennek az időszaknak. A keresztény egyház nem
akarta elfogadni ezeket a hagyományokat, így hosszú ideig
„harcoltak” ellene. Miután a farsang így is fennmaradt, az egyház elfogadta és keresztény rítusokká alakította.
Magyarországon a keresztény hagyomány szerint, a farsangi időszak vízkereszttől (január 6.), egészen hamvazószerdáig (azaz a nagyböjt kezdetéig) tart. Azonban ennek

Velencei karneváli álarcok

RENDEZVÉNYEK

ellenére, nem köthető semmilyen nagyobb vallási ünnephez,
csupán a gazdag hagyományokra épül. Az egyház ekkor úgymond „megemlékezett” a kánai menyegzőről, így nem meglepő, hogy a farsang volt az esküvők időszaka. Azonban ez az
idő folyamán átalakult, így ma már csak a vidámság és az örvendezés idejét jelenti.
A farsanghoz fűződő hagyományok rendkívül sok helyen
élnek a mai napig is. A leghíresebb ezek közül a velencei karnevál, valamint nem szabad elfeledkeznünk a mohácsi busójárásról sem, ami napjainkra már turista látványossággá vált.
Az álarcok, a maszkok, a jelmezek és felvonulások, régebben a rontó szellemek elriasztására illetve megtévesztésére
szolgált, így a termékenységet is biztosította.
A farsang egyik legfontosabb momentumáról nem szabad
megfeledkeznünk, amely nem más, mint a kiszebáb égetés. A
kiszebábot „télboszorkának” is nevezik. Ez egy olyan figura,
amelyet általában a farsangi felvonulások végén, tűzre dobnak,
elégetnek, ezzel is megpróbálva elijeszteni a telet, a hideget és
a gonosz szellemeket. Egyes helyeken, apró cetliket tűznek a
bábura, amelyre ráírják, hogy mitől szeretnének megszabadulni, legyen az: betegség, rossz szokás, vagy akár balszerencse. „Haj, ki kisze haj, kivisszük a betegséget, behozzuk az
egészséget, haj kisze haj!” Ezzel a kis mondókával dobják tűzre
a kiszebábut, remélve, hogy kívánságaik valóra válnak.
Ezek a hagyományok azonban mára már csak az óvodákban és iskolákban élnek főként. Természetesen nagyon sok
helyen ünneplik az országban a fiatalok és idősebbek egyaránt. Beöltöznek, szórakoznak, azonban a lényege nem a hagyomány, ami mögötte rejtőzik. Ennek ellenére a farsang
mindenki számára vidámságot hoz, minden emberben felébreszti az optimizmust, az életörömöt, amely lehet, hogy a
hosszú téli esték alatt veszített az erejéből.
Lepsényi Dorina

AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

SZOLGÁLTATÁSAINK
Műszaki vizsgáztatási lehetőség
naponta!
2009 júliusától minden munkanapon
tudjuk fogadni gépjármű műszaki
vizsgáztatást igénylő ügyfeleinket.
Újdonság a tehergépkocsik nemzetközi
műszaki vizsgáztatási lehetősége!

• Gépjármű környezetvédelmi
vizsgálat
• Gépjármű eredetiségvizsgálat
• Gumiszerelés, centrírozás
• Gépjármű állapotfelvétel
• Tachográf szerelés, illesztés
• Közúti jármű és mezőgazdasági
gépek javítása
• Klímafeltöltés, -javítás

2457 Adony, Ady Endre út 82.
Telefon: 06(25)231-347/126-os mellék 06 (30) 405-4541
www.agroszerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 6.30 – 15.00 pénteken 6.30 – 12.30
2011. február
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Szabolcs Vezér Gimnázium és
Szakközépiskola

8. Díszíteni különféle magokkal is lehet: dió, napraforgó, tökmag, apró cukorgyöngyök, bármi….
Diáknapra készülünk
Március 9-10-én egy kicsit minden más lesz… Szerdán a játékos tantárgyi verseny mellett a Fridrich Margit szavalóversenyt és színjátszó /dráma/ versenyt rendezi meg
iskolánk a TÁMOP 3.4.3 iskolai tehetséggondozás pályázat
keretein belül. Vendégünk Besenczy Árpád színművész. Csütörtökön a diák önkormányzati napot tartjuk. Az első napon
osztályonként, a második napon viszont az évfolyamok öszszefogva versengenek egymással. Az osztályokat a 13. évfolyamosok mentorálják, segítenek a felkészülésben.
Bemutatják az egyes korok stílusát egy tánc, egy színdarab és
egy film segítségével. Osztályonként egy tál nagyon finom
pogácsával is kell készülni, a vállalkozó kedvű osztályok
pedig bográcsozhatnak az udvaron. A gyerekek lelkesen készülnek a nagy napra, hisz finom és egészséges nyeremények
várnak rájuk.

Pályázat
Criminon Magyarország Alapítvány
felhívására gimnáziumunk 7. és 8. évfolyamából minden tanuló részt vett a
„Szerinted mit jelent a tisztességes
élet?” című irodalmi és képzőművészeti
országos pályázaton. A pályázat célja az
volt, hogy mások is láthassák, a felnövekvő
nemzedék becsületesen és tisztességesen
szeretne élni a jövőben. Elismerésül a
kimagasló részvételért mi lettünk a győztes iskola. Négy tanulónk kapott egyéni
díjat vers vagy próza kategóriában.
A gyerekeket Tánczos Krisztina készítette fel a versenyre.
Fiatalosan Diák Rt.
Valentin nap alkalmából meglepetéssel készültünk. Az rt-sek
(csak így magunk közt) sütöttek mézeskalács szíveket, varrtak kis piros illatos szívecskéket. A Valentin napi postát bárki
igénybe vehette, aki akart az üzenhetett egy kis szívecskével
szerelmének. A mézeskalács receptje nem titkos, de nagyon
finom:
Mézeskalács receptje:
Tésztához: 50dkg finomliszt, 10-15dkg porcukor, 25dkg méz,
12,5dkg margarin, 1 tojás, 1tk szódabikarbóna, 2,5dkg
kakaó, ha sötét színűt szeretnénk, szegfűszeg, fahéj kb.2-2
tk.
Írókához: 1 tojásfehérje, 20dkg porcukor, 2 csapott ek érkezési keményítő, 1tk citromlé
Elkészítés:
1. A mézet a cukorral összemelegítem, hozzáadom a margarint, megvárom, amíg kihűl.
2. Ezután beleteszem a tojást, majd hozzáadom a lisztet, fűszereket, szódabikarbónát, jól összedolgozom.
3. Fóliába csomagolom és legalább 2 órára mehet a hűtőbe,
én egész éjjel bennhagytam (lehet nagyobb adagot készíteni egyszerre, aztán a hűtőből mindig annyit venni,
amennyit megsütünk, sokáig eláll).
4. Kinyújtom (nem túl vékonyra) és különböző formákat
vágok ki belőle, majd sütőpapíros tepsire helyezem.
5. 180 fokon 10 percig sütöm. Amikor kivesszük, még puhának kell lennie, ezután megkeményedik.
6. Amikor kihűl, lehet írókázni. A tojásfehérjéhez fokozatosan kavarom a keményítőt és a porcukrot, kb. annyi cukor
kell, hogy a massza ne folyjon, de nagyon kemény se legyen. Akkor jó, ha felemeljük a kanállal, szakadozva folyik.
Pár csepp citromlétől fényesebb lesz. Egy zacskót egy befőttesüvegbe helyezek úgy, hogy az egyik csücske legyen
az üvegben, ebbe kanalazom a masszát, a hegyét ollóval
kivágom (minél kisebbre, hogy szép vékonyan lehessen
írni).
7. A megírt mézeskalácsok hamar megszáradnak, és már
mehetnek a fémdobozokba, hogy pár nap alatt megpuhuljanak (1 nap után már puha). Fémdoboz híján celofánba csomagolva is megpuhulnak.
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Felvételi
Január 22-én megírták a nyolcadikosok a központi felvételi
vizsgát. A felvételi rendben lezajlott, a kijavított dolgozatokat
a gyerekek szüleikkel együtt megtekintették, és az értékelőlapokat átvették, másolatát hazavitték. Nálunk többségében
pusztaszabolcsi, besnyői és iváncsai gyerekek felvételiztek.
Tájékoztató
Iskolánkban a színvonalas, gyermekközpontú, családias légkörben való oktatás évtizedes hagyományait őrizzük. A
2011/12-es tanévben ismét be lehet csatlakozni kilencedikesként a gimnáziumi osztályunkba, emellett indítunk 1 kereskedelmi és 1 közgazdasági osztályt is. Hatodikosoknak
még lehet jelentkezni a 6 osztályos gimnáziumi osztályunkba. A kitűnő, illetve jó tanuló és szorgalmas diákok segítségünkkel az érettségire akár középfokú nyelvvizsgát és
ECDL bizonyítványt is szerezhetnek. Ha a gyerkőc nem rossz
tanuló, de általános iskolás évei nem úgy sikerültek, ahogy az
elvárható lett volna, akkor itt behozhatja lemaradásait, kellő
szorgalommal és akarattal nyelvvizsgát és jó érettségi bizonyítványt szerezhet, így sikeresen bejuthat a felsőoktatásba.
Ha nem gondolkodnak továbbtanuláson, akkor egy sikeres
érettségivel bármilyen szakma tanulása elérhetővé válik. Az
oktatás mellett színes programok szervezésével biztosítjuk
a szabadidő hasznos eltöltését. Iskolánkban a Violin Alapfokú Művészetoktatói Intézmény kihelyezett tagozataként
drámajáték tanszak működik. Havonta több alkalommal
színházlátogatásra, valamint iskolai szervezésben évente
többször hazai és külföldi kirándulásokon (Róma, Velence,
Párizs, Görögország, Ausztria, Erdély) való részvételre van
lehetőség.
Elérhetőség és további részletes felvilágosítás: Nagy Eszter
iskolatitkár tel: 25/521-400
Neikl-Ladány Ágnes (korábban Horváth Ágnes)

Gratulálunk munkatársunknak
házasságkötéséhez, életükhöz egészséget,
boldogságot és megértést kívánunk.
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Vége a farsangi idénynek.
A felsősök február 11-én közösen farsangoltak. A zenét Kőkuti László szolgáltatta, a büfét a szülői munkaközösség
üzemeltette. Jól fogyott a lilahagymás zsíros kenyér, és telt
a becsületkassza is. Sajnos a nagyok már nem szívesen
vesznek föl jelmezt, őket inkább a buli érdekli. Idén is készültek két produkcióval a School Dance táncos lányai, amivel – elsősorban a fiúk körében – nagy sikert arattak.
A tárló Sinka Péter és Horváth Sándor munkája.

A fényképek a jó hangulatról tanúskodnak.
Akik belépnek az iskola főbejáratán, megcsodálhatják
új büszkeségünket. A jobb oldali falon egy szép vitrines
szekrényben sorakoznak azok a díjak, kupák, serlegek,
melyeket iskolánk diákjai különböző sportversenyeken
nyertek az évek során.

A nagyok igyelik a műsort

Köszönjük az SZMK munkáját, és a Polgárőrség tagjainak, hogy
jelenlétükkel biztosították a rendezvény zavartalanságát.

A fotón a biológia terem jelenlegi állapota látható.

Farsangolnak a kicsik

Az alsó tagozatosok február 18-án, illetve 25-én tartották
farsangi báljukat osztálykeretben. A kisebbeknél még természetes, hogy beöltöznek valaminek. Sok ötletes, jópofa
jelmezt láttunk. Köszönjük a szülőknek a segítő közreműködést, és a finom süteményeket.

A biológia terem padlózata évek óta nagyon rossz állapotban van. Az épület süllyedésének és a pincében álló talajvíznek köszönhetően mára balesetveszélyessé vált. Az
iskola betervezte költségvetésébe a nyári felújítást, de sajnos nem lehetett addig várni. Sürgősen fel kellett szedni
a parkettát, feltörni az aljzatbetont, leverni a lábazatról a
vakolatot. A tanításnak azonban zavartalanul folynia kell.
Nem kis szervezőmunkájába került az iskolavezetésnek,
hogy teremcserékkel ezt biztosítsa. Nem kellett szünetet
elrendelni, a munkások is, a tanulók és tanárok is végzik
a dolgukat.
Dudásné Mester Judit

Macikiállítás a Manóvár és a
Zsiráf Óvodákban
Hagyománnyá vált óvodáinkban, hogy február 2-án
mackó kiállítást rendezünk. A gyerekek és szülők lelkesen hozták a különféle méretű és fajtájú macikat, Micimackót, Teddy macit, alvós mackót, jegesmedvét,
pandamacit, koalamacit, stb. Több száz gyűlt így össze,
melyet elláttunk a gyerekek jelével és mindenki számára
jól látható helyen kiállítottuk őket. A csoportokban beszélgettünk a gyerekekkel az időjárás jóslásáról. Ha a
mackó kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát, viszszabújik és még várni kell a tavasz eljöveteléig. A jóslat
szerint a mackó idén nem bújt vissza a barlangba, ennek
ellenére úgy látszik a tavasz még várat magára.

Több száz mackó

A kiállítás nagyon jól sikerült, a gyerekek boldogan
fedezték fel a saját mackójukat.
Lepsényiné Szépi Gabriella

2011. február
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Farsangi mulatság
az óvodákban
A farsang a történeti adatok szerint jelentős színfoltja volt
és maradt is a téli ünnepkörnek. Hazánkban és más európai országokban egyaránt kialakult jelmezes, álarcos alakoskodás. Falu és királyi udvar egyaránt maskarázott. Már
Mátyás idejében a királyné művészi álarcokat kapott ajándékba itáliai rokonságától. Az éneknek, a táncnak, a jókedvnek a fő időszaka, a tavaszvárás örömteli kifejezése.
Régebben városunkban is tartottak elég nagy létszámú
farsangi bálokat, de sajnos ez a szokás a hetvenes évektől
elhalványult. Manapság főleg az iskolákban, óvodákban
tartják számon ezt az örömteli hagyományt.
Ebben az évben is az Öreg Diákok Egyesülete rendezett
városi szintű eszem-iszomot – fánk és tea -, majd közös
éneklés, zenélés közben kiszeégetés volt a főtéren. Az
óvodában mi is invitáljuk a szülőket, hogy gyermekeikkel
minél nagyobb számban vegyenek majd részt rajta. Ezáltal az óvodás korosztály is bekapcsolódhat a város életébe.

a régi jó kapcsolatunkat, megmutatjuk az óvodai élet tartalmasságát, vidámságát az érdeklődőknek. A szülők elhozzák ilyenkor a kisebb testvéreket is, akik már innentől
ismerkedhetnek az óvoda befogadó légkörével. A későbbiekben ez is nyújthat némi biztonságérzetet nekik, amikor ők is bekerülnek majd az óvodába.
Óvodáinkban mindig február utolsó hete a farsang hete.
Az előkészületekből és a tevékenységek lebonyolításából
aktívan kivették részüket a szülők, gyerekek, az óvoda
összes dolgozója.

A Manóvárban is szeretik Gézát

Egész héten át a farsanggal foglalkoztunk. A csoportokban könyveket, képeket nézegettünk a régi népi maskarásokról, a mohácsi busójárásról. Vidám dekorációkat
készítettünk, álarcokat kasíroztunk, vágtunk, ragasztottunk, festettünk. Minden csoport sütött farsangi fánkot, s
ezzel megvendégeltük egymást. Kiszebábot égettünk az
udvaron, s közben énekeltünk, táncoltunk.

A Zsiráf ovisok élvezik a műsort

Az óvodákban rendszeresen megtartjuk a Farsangot és
egyre nagyobb nyitottságot biztosítunk a szülők, családok
felé. Az óvodai farsang tulajdonképpen hiánypótló szerepet tölt be. Elsődleges célunk a hagyományápolás, a farsanggal kapcsolatos népdalok, táncok, versek, mesék
széles skálájának megismertetése a gyerekekkel. Szeretnénk, hogy a szülők a gyermekekkel együtt töltsék el ezt
az ünnepet az óvodákban. Ezáltal is erősíteni szeretnénk
Ég a tél jelképe

A hét befejezése pénteken a jelmezbál volt. Mindenki beöltözött maskarába – gyerekek, szülők, óvó nénik, dajka
nénik. Sokat játszottunk, táncoltunk mindannyian. Rosta
Géza előadó vidám zenés műsorával ért véget a mulatság.
Most már nincs más dolgunk, mint várni a közelgő tavaszt, ami ismét sok örömteli tevékenységet hoz majd
óvodásaink életébe.
Szeretnénk, ha az óvoda nyitottsága pozitív hatással lenne
az óvodai élet elismertségére a családok körében és a városban.
Pörgye Mihályné
óvodapedagógus

Rosta Géza fáradhatatlan
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Ünnepélyes díjátadó
és könyvbemutató
2011. február 21-én a Boldogasszony Közösségi Házban került sor a 2010. évi Civil Kurázsi
Kiválósági Díj és Civil Életmű Díj átadó ünnepségére, valamint a Pusztaszabolcs anno sorozat 4. kötetének bemutatójára, mely a Sorsok, életek, családok I. címet viseli.
Molnár Sándor bevezetője után Csányi Kálmán, a Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a héttagú
testületnek nem volt könnyű dolga a Civil Kurázsi Kiválósági Díj odaítélésekor. Magánszemélyektől és a város civil
szervezeteitől sok jelölés érkezett. Végül olyan embert választottak, aki az elmúlt években kiemelkedően sokat tett
településünkért.
Nevéhez fűződik a Boldogasszony Közösségi Ház megépülése, a barokk orgona felújítása, az orgonahangversenyek szervezése, a katolikus templom ólomüveg
ablakainak elkészülése.
A díjazott: Baltási Nándor.

Baltási Nándor és a Szalontai ivérek

A plébános úr az emlékplakett átvétele után elmondta,
hogy nagyon megtisztelő számára ez a díj, amely nem
egyedül őt illeti, hanem az egész egyházközséget.
Az idén először került sor Civil Életmű Díj átadására.
Az első díjazott egy testvérpár lett: Szalontai Károly és
Szalontai Jenő. Családjuk története az 1920-as évektől
összefonódik településünk történetével. Karcsi bácsi

Rendelkezés a befizetett adó
egy százalékáról
Pusztaszabolcson az alábbi civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) jogosultak az adófelajánlásra. A felajánlásokat köszönettel veszik.
Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület18497915-1-07
Pusztaszabolcsi Kulturális
Értékmentő Egyesület
18492116-1-07
Golden Lions Rögbi Sport Egyesület
18500804-1-07
Erőnlét Sport Egyesület
18497290-1-07
Pusztaszabolcsi Tűzoltó Egyesület
18495731-1-07
Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és
Hagyományteremtő Alapítvány
18488254-1-07

CIVILEK

90 évesen felidézte emlékeit, melyeket Czöndör Mihályné
jóvoltából mindannyian megismerhetünk. Jenő bácsi
hosszú évekig volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
pusztaszabolcsi csoportjának vezetője.
Gazdag életútjuk példa lehet mindannyiunk számára.
A díjak átadása után Bartókné Piller Magdolna a Pusztaszabolcs anno sorozat 4. kötetének bemutatására kérte
fel a szerzőt.
Czöndör Mihályné elmondta, hogy a gondolat, hogy megörökítsék a Pusztaszabolcson élő egyes emberek életútját,
családok történetét, Csányi Kálmán ötlete volt. Ő a Pusztaszabolcs anno-t életút és kortörténeti szemelvények bemutatására szánta. Ez a terv a 4. kötetben most
megvalósult. A Sorsok, életek, családok I. Kati reményei
szerint csak a kezdet. Hiszi, hogy hozzá hasonlóan mások
is kedvet kapnak majd saját, illetve más helyi családok
történetének feldolgozásához.
Remélem, sikerül olvasóink érdeklődését felkelteni a kiadvány iránt a sorozatszerkesztők bevezető gondolataival:
„…Bemutatunk a huszadik században élő, különböző életutakat bejárt pusztaszabolcsi embereket, szűkebb és tágabb családi körükben. Fő motívumként megelevenedik
Szalontai Károly története összekapcsolódva feleségének,
Dévényi Mariannának és családjának bemutatásával. Dokumentumok, fényképek, beszélgetések alapján kirajzolódik az ebben az időben élő más családok, emberek sorsa
is. Megismerhetik Balogh Józsefné bábát, a Szűcs, a
(Matus) Mogyorósi, a Papacsek, a Novák és a Joó családokat, Szabó Sándor, Hertelendy Gábor, Horváth Tibor és
Nagy István történetét.
Mindig izgalmas, hogyan fonódik össze egy-egy család
élete az otthont adó településsel, az országgal. Fejér Vármegye és Székesfehérvár Szabad Királyi Város 1932-ben
megjelent általános ismertetője alapján – a statisztikai
adatok segítségével – felelevenítjük az 1931. évi Pusztaszabolcsot: mi volt akkoriban a községben, hogyan ágyazódik történetébe az ezekben az években induló családok
élete, üzleti vállalkozása, gazdálkodása, munkája…”
Kellemes estét töltöttünk a közösségi házban, melynek
meghitt hangulatához hozzájárult Ármai Balázs éneklése
és gitárjátéka.
Dudásné Mester Judit
Egészségért Alapítvány
18482076-1-07
Zsiráf Alapítvány
18499670-1-07
Józsefes Gyermekekért Alapítvány
18488041-1-07
A Magyar Rákellenes Liga pusztaszabolcsi alapszervezetének – ismert nevén Napraforgó Klub - nincs saját adószáma, ezért kéri, hogy akik szeretnék támogatni
munkájukat, azok a Ligát és alább közölt adószámát jelöljék meg kedvezményezettként és írják mellé „Pusztaszabolcsi csoport”.
Köszönjük felajánlásaikat!
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Tiszta Utak Élő Táj közgyűlése
Az első egy-két hónapja a civil szervezetek számára a közgyűlések időszaka. Február közepén tartotta éves összejövetelét a város környezetvédelmi civil szervezete. Sebesi
Béla elnök a napirend kiegészítését javasolta a tagság számára, mert összeférhetetlenség miatt a vezetőségben személyi változások szükségesek. A megjelentek elfogadták,
hogy tisztújítóként legyen megtartva az éves közgyűlés.
Az elnök bevezetőjében azt is elmondta, hogy az utóbbi
hónapokban néhányan kiléptek az egyesületből.

2011. évi programterv
Támogatási kérelem az önkormányzat felé: 100.000 Ft.
• Szelektív hulladékgyűjtő sziget kialakításának szorgalmazása
• Fásítási program folytatása (Igények felmérése – a Föld
Napjához kellene kapcsolni)
• „Tiszta Pusztaszabolcsért” szemétszedési akciót idén
is szeretnénk megszervezni, ami nem lesz egyszerű,
mert a Közútkezelő nem biztosítja a munkavédelmi
eszközöket.
• Továbbra is részt veszünk a városi rendezvényeken
mobil hulladékgyűjtők kihelyezésével és azok kiürítésének a biztosításával
• Újabb 15 db rögzített hulladékgyűjtő elhelyezése
Ezt követően került sor a tisztújításra, mert Czompó
István és Szőke Erzsébet hivatali összeférhetetlenség
miatt nem tölthet be a továbbiakban vezető tisztséget
civil szervezetben, ezért jelezték lemondásukat. Eddigi
munkájukat megköszönve az elnök ismertette az alelnöki és pénzügyi vezetői posztra jelölteket. A tagság
egyhangú szavazással idősebb Neikl Ferencet választotta alelnöknek, Horváth Ágnest pedig pénzügyi vezetőnek.

Elnöki beszámoló

Sebesi Béla elnök beszámolt a 2010. év munkájáról
• Facsemeték (1400 db különböző fajta) kiosztása intézményeknek és magánszemélyeknek, amit 2011-ben
folytatni szeretnének.
• „Tiszta Pusztaszabolcsért” szemétszedési akció a Retro
majális után.
Sok kritika érte a programot az időpont miatt. Gyermeknapon jutalmat kaptak a résztvevő iatalok.
• 22 db ix hulladékgyűjtő telepítése és cseréje
Sajnos vannak rongálások. Billenőssé lehetne alakítani
őket, de valószínűleg kiborogatnák belőlük a szemetet.
Így azonban gondot okoz az ürítésük, erre mindenképpen megoldást kell találni.
• A kézmosás világnapja alkalmából anyagi hozzájárulást adott az egyesület az óvoda programjához
• Városi rendezvényeken mobil hulladékgyűjtők elhelyezése, kiürítése
• Megtörtént az illegális szemétlerakó helyek felmérése
• Átfedések vannak a civil szervezetek programjai között
• Köszönet a támogatóknak
• A pénzügyi bizottság megdicsérte szervezetünket,
megköszönték munkánkat
Az egyesület pénzügyeiről Szőke Erzsébet eddigi pénzügyi vezető számolt be.
A Közgyűlésen jelen lévő tagság a beszámolókat megfelelőnek találta és elfogadta, csakúgy, mint a 2011. évi
programtervezetet.

Az aktív tagok

Ötletbörze keretében sok érdekes javaslat, felvetés hangzott el:
Csányi Kálmán jelezte, hogy az oktatási államtitkárság
tervezi az érettségi feltételeként önkéntes munka végeztetését diákokkal. Fejenként 50 órában kb. 50 középiskolásnak kell munkát biztosítani.
Szőke Erzsébet javasolta, hogy az üzletek előtti hulladékgyűjtők ürítését a tulajdonosok maguk végezzék! Zsákokat kell a szeméttárolókba tenni.
Mihalekné Bartók Mária felhívta a igyelmet arra, hogy
óriási mértékű a kiserdők illegális irtása. A kivágott (ellopott) fákat pótolni kell.
Válaszában Sebesi Béla elmondta, hogy nyitott a szervezet
az önkéntes munkára; vannak vállalkozók, akik ürítik az
üzletük előtt levő hulladékgyűjtőket, a zsákok elszállítása
problémás;
az erdőirtás egyre nagyobb probléma szerte az országban, fásítani kell, de ehhez jobb lenne gyorsan növő fákból
szerezni.
A közgyűlés jó hangulatú kötetlen beszélgetéssel zárult.
Dudásné Mester Judit
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„ Négy évszak
maraton”
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Négy Évszak Maraton 2011. tél
1957-1971 között született NŐK

2011. évi „ Négy évszak maraton” elnevezésű futás
immár negyedik éve kerül megrendezésre, mely hagyománnyá vált. 2011. február 26-án a téli futással nyitottunk. Az előkészítő munkát a Szabadidősport Egyesület
végezte, a lebonyolításban a Napraforgó Klub tagjai is segítettek, munkájukra igen nagy szükség volt. Készen állt a
rendőrség és a polgárőrség is, hogy a helyszint és verseny
zavartalan lefolyását biztosítsák. Ez nekünk igen nagy segítséget jelent. Megérkezett szinte állandó ügyeletesünk
dr. Juhász Judit, hogy a versenyzők egészsége miatt se
kelljen aggódni. Van két önkéntes segítőnk is, akikről nem
szeretnénk megfeledkezni: Szőke Niki, és Szépi István,
akiknek a munkája igencsak nagy segítség a verseny zavartalan lebonyolításában.
Városunk sportpályájáról indult a verseny. Pontosan tíz
órakor Czompó István polgármester úr kezében eldördült
a startpisztoly, és elindult a negyvenhat versenyző. A rajtvonalnál 13 női és 33 féri versenyző mérette meg erőnlétét. A legidősebb versenyző a fériaknál volt Bozó Pál
személyében (72 éves), aki Erdőkertesről érkezett, és a
legiatalabb versenyző is közöttük volt, Rajki Viktor (16
éves) tárnoki lakos, aki csoportjában díjat is nyert. A távot
nagy örömünkre mindenki teljesítette.
Négy korcsoportban, nemenkénti bontásban hirdettünk
eredményt. A helyezettek erre az alkalomra készült oklevelet kaptak, melynek különlegessége a négy évszak ábrázolása, amely Dombrovszki György munkája, és első
alkalomtól kezdve versenyzőink ezt az elismerő oklevelet kapják, mely hűen tükrözi a verseny mondandóját.
Mindenkinek jól esett a verseny után a meleg pogácsa, a
forró tea és egy kis beszélgetés a sporttársakkal.
Mivel ez összetett verseny, minden versenyzőt visszavárunk 2011. május 21-én 10 órára a tavaszi rajthoz. Természetesen örömmel fogadjuk azokat is, akik csak később
értesültek a rendezvényünkről, és a téli fordulóról lemaradtak. A tavaszi fordulóról itt említeném meg, hogy szeretettel várjuk a gyerek versenyzőket is, mivel nekik
gyereknap alkalmából 12 órai kezdéssel rendezünk versenyt.
A rendezvény célja ugyanis a „futás” népszerűsítése, a
rendszeres futók számának növelése, versenyzési alkalom teremtése hobbi futók számára, az együtt sportolás
örömének megismertetése és a sportbaráti kapcsolatok
szélesítése. Köszönet mindenkinek, akik segítettek abban,
hogy e rendezvényünk sikeres legyen.
Kőkuti Lászlóné
a PSZSE elnöke

1.
2.
3.
4.
5.

Adancsekné Barics Irén
Mihalekné Bartók Mária
Varga Ildikó
Bártfainé Maráz Erika
Györök Józsefné

50’35
53’33
56’58
61’51
62’00

1972-1992 között született NŐK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Böhm Judit
Kőkuti Lászlóné
Németh Edina
Kovács Otília
Beregszászi Nikolett
Romanoczky Nikolett
Borsós Bea

49’43
49’58
56’52
58’08
59’01
59’27
61’51

1993-1999 között született NŐK
1.

Harsányi Henrietta

67’28

1.
2.
3.
4.
5.

1956 előtt született FÉRFIAK
Kapitány László
Vlasics János
Dudás György
Bozó Pál
Tabajdi József

53’06
57’58
59’52
60’50
78’14

1957-1971 között született FÉRFIAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pók János
Oster Manfred
Horváth Iván
Soltész János
Kőkuti László
Ádám László
Kóti István
Soós Péter
Hegedűs Lajos
Beregszászi Ferenc
Mihalek László

44’36
44’48
46’02
46’17
46’48
47’01
47’43
49’59
54’52
58’38
61’22

1972-1992 között született FÉRFIAK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

Károly László
Binder Tamás
Horváth Dániel
Tarr Péter
Hanzel Norbert
Kaluz Ákos
Czibor Zsolt
Bölcskei György
Czibor László
Németh Tamás
Böröcz Tibor
Varga Zoltán
Vers Zoltán
Molnár László

41’01
43’19
44’10
45’24
45’52
48’39
49’03
51’50
52’38
53’33
53’57
55’18
55’18
59’04

1993-1999 között született FÉRFIAK
1.
2.
3.

2011. február

Rajki Viktor
Scsavniczky Csaba
Fridrich Norbert

51’31
51’54
60’04
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Európa legjobbjai között
18 országból érkeztek Európa legjobb műkorcsolyázói a
budapesti Jégcsarnokba. Berei Mózes József március 4-én
este a döntőbe „ugrotta” magát. Az osztrák bajnokságban
elért sikerei után döntött úgy a műkorcsolya szövetség,
hogy próbára teszik a „nagyok” között. Menjen, lásson világot, nézze meg, hogy korcsolyáznak a kontinens tehetségei a budapesti Európa Kupán. Pepi jött, táncolt, és csak
egy fránya tizeddel csúszott le a dobogóról… Hatalmas
siker. „Moszesz Berai”- ahogy a versenyen angolul bemutatták, vagyis a mi iunk, a korosztályában Európa negyedik legjobb műkorcsolyázója.

Fecske elem

Az álom valósággá válik. Ott voltam. Láttam őt, és könynyekig meghatódtam. Ugyanúgy, ahogy körülöttem mindenki: a nagymama, a rokonok, a barátok… és a könnyeit
takargatta a keresztanya, az egykori karate japán bajnok:
Zsuffa Bözsi is. Pepe kitartása és versenyszelleme pont
olyan, mint a nagynénié. Bözsi légzési technikákat tanít
neki, amelyeknek az ugrásoknál veszi hasznát.

A verseny előtt - egy kis segédlettel - bejutottam az öltözőbe: Pepe éppen nyújtó gyakorlatokat végzett, és farkasszemet nézett a többi versenyzővel. Mikor meglátott,
félénken rám mosolygott és a nyakamba ugrott.
Azt mondta, izgul, de a mozdulatai magabiztosságról árulkodtak. Csak mikor a nagymamát látta meg, érzékenyült
el. „A papáért korcsolyázom, tudod?” Mondd meg neki.
Azért a papáért, akitől az első versenykorcsolyáját kapta.
Van ebben a kisiúban valami, amitől más, mint a többi,
és ez a jégen érezhetővé, láthatóvá válik. Nem elfogultságból mondom, de Pepe élt a jégen és életre keltett a jégcsarnokban mindenkit. Zúgott a vastaps és a torkokban
dobogtak a szívek… Ez a kisiú mindenkiben elindított valamit. Technikailag még nem olyan erős, mint a legyőzői,
akik idősebbek is nála és régebben is kezdték a korcsolyázást, de az előadásmódja mindenkit meggyőzött.
Felvettem kamerával a versenyt, azóta is megnézem, naponta többször is, sőt, akivel csak találkozom, megmutatom. Mert mindenkinek látni kell a magas ugrásokat, az
elegáns mozdulatokat, az
ülő- és állóforgásokat,
aztán gyönyörködni kell
abban, amilyen könnyedén a lábát a feje fölé
húzza, vagy éppen a feje
mellé emeli… de ami a
legjobban átjön a felvételen, hogy nemcsak az
erejét és tudását teszi
bele a kűrjébe, hanem a
szívét is. És ettől volt az
az este felejthetetlen
mindannyiunk számára.
Ehhez kell a nyújtás

ISMÉT LEHETŐSÉG
PUSZTASZABOLCSON
Köszönet Pusztaszabolcs lakosságának!
A kihelyezett urnákban adományként
összesen 46.000 forint gyűlt össze az ez
évi HPV elleni védőoltás költségeinek
hozzájárulására, melyet a Napraforgó klub
vezetőségi tagjai adtak át az Önkormányzatnak
2011 januárjában.
Reméljük, jó szokásukat ebben az évben is megtartják a
pusztaszabolcsiak és legalább ennyivel ismét tudjuk segíteni a programot!
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2011-ben is sikerült folytatni a tavaly megkezdett méhnyakrák elleni védelemre
való törekvésünket, ezzel lehetővé téve 2011-ben is a 12.
életévet betöltő leányok beoltását Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat költségvetésének terhére, önkéntes alapon.
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Szőke Erzsébet

Szakmai és gyakorlati szempontból megalapozott,
hogy már áprilisban meg kell kezdeni az oltási
sort. Helyi gyermek- és iskolaorvosunk mind
a tájékoztatást, mind az oltások beadását
elvállalta.
Az Önkormányzattal kötött szerződés
szerves hozadéka, hogy az oltási sorozatot
a helyi gyógyszertárak a pusztaszabolcsi
lakosoknak korosztálytól függetlenül
kedvezményes áron 17.900Ft/oltóanyag) –
kb. 1,5 havi cigaretta ára - tudják kínálni.
Kedves Szülők!
Ne habozzanak és segítsék elő gyermekeik zökkenő mentesebb felnőtté válását!
Éljenek a lehetőséggel, fogadják bizalommal dr. Kádár Attila gyermek –tüdőgyógyász és allergológus szakorvos tájékoztatását, igényfelmérését.

2011. február

dr. Juhász Judit klubvezető-háziorvos

Szabolcs Híradó

Szabolcsi tejet a szabolcsiaknak
A képviselő-testület ülésén szerepelt, hogy MVH ismét lehetőséget biztosít az iskoláknak, illetve az önkormányzatoknak, hogy iskolatejjel lássák el a tanulókat. Több
pályázat érkezett tejforgalmazó cégektől, de a legkedvezőbb a pusztaszabolcsi Agrár Zrt. ajánlata volt, így ők
nyerték el a lehetőséget iskolás gyermekeink egészséges
tejjel való ellátására.
Ennek kapcsán kerestem meg Sziebler Péternét, az Agrár
Zrt elnökét, hogy a részletekről érdeklődjem, hiszen
ennek a háterrét biztosítani nem kis feladat.
Eddig automából lehetett teljes tejet vásárolni. Csak Pusztaszabolcson van kihelyezett automata?
Van a környező településeken sőt Dunaújvárosban is, igaz
ott nem annyira nagy a forgalom, mint Szabolcson vagy
Velencén. Ezt a tejet ugyanis nem lehet hetekre előre megvenni és tárolni. Kicsi munka is van vele, hiszen fel kell
forralni, hűtőben tárolni. Kényelmesebb megvenni a tartós tejet. Szabolcson is szerettünk volna benn a településen másik automatát létesíteni, de sajnos sikertelenek
maradtak az egyeztetések.
Tejüzemet létesítettetek. Mi volt ennek a kiváltó oka?
Tavaly áprilisban az elnökségi ülésen döntöttünk a tejüzem megépítése mellett. Akkor a tej felvásárlási ára 65
Ft volt. A felvásárló, mi a Tolnatejjel szerződtünk, előbb
elviszi a tejet, feldolgozza, kiteszi az üzletekben a polcokra és aztán megmondja, hogy mennyit izet a tejért. A
felvásárlási ár a takarmány költséget sem fedezte. Napi
11 ezer liter tejet fejünk le. Muszáj volt lépni. Úgy döntöttünk, becsukjuk a szemünk és ugrunk. Bízunk benne,
hogy nem szakadékba, hanem talajt fogunk a végén.
Milyen pénzügyi háttérrel valósult meg az üzem? Pályázaton tudtatok részt venni?
Sajnos egyetlen pályázati kiírás sem felelt meg nekünk,
így a felét saját erőből a másik felét pedig hitelből inanszírozzuk. A teljes költsége 30 millió forint. Bízunk benne,
hogy nem izetünk rá.

FEJLESZTÉSEK

Egyre fontosobb az embereknek az egészséges táplálkozás. Igaz, hogy ez néha kicsit drágább, de az automatából
vett 180 forintos tejben minden benne van, a bolti 150200 forintosban pedig nem tudjuk mi van, főleg milyen
adalékanyag. Az utóbbi egy évben törekszünk arra, hogy
minél természetesebb takarmánnyal tápláljuk az állatállományt, ennek köszönhetően magas a fehérje és zsírtartalma a tejnek.
A tej kezelése teljesen zárt rendszerben történik attól
kezdve, hogy a fejőkelyhet felhelyezik a tehén megtisztított tőgyére. A csőrendszer a hűtőtartályon át szállítja a
3-4 fokosra hűtött tejet a 12 ezer literes tartályba, ahonnan majd a feldolgozó üzem töltőgépeire kerül, onnan
pedig a palackokba. Mindez emberi kéz érintése nélkül.
Hány dolgozót tud foglalkoztatni a tejüzem?
Indulásként hat dolgozója lesz a kis üzemünknek: három
tejtermék szakmunkás, két szállító és egy, aki az adminisztrációt, a göngyöleg-kezelést végzi. Sajnos kevés a
szakmunkás, ezért a három szakemberből kettő ( egy házaspár) Soltról jár ide, egyikük pedig pusztaszabolcsi. Májusban fog végezni még egy iatalember, aki tejgyártó
szakmunkás lesz és hozzánk jön dolgozni. A szakemberek jó referenciákkal rendelkeznek, az Állategészségügyi
Állomás ajánlásával vettük fel őket.
Ez az indulás, de gondolom itt nem álltok meg.
Terveink szerint két év alatt szeretnénk elérni, hogy a
megtermelt tejet teljes egészében feldolgozzuk, illetve
közvetlenül mi juttassuk el a vásárlókhoz.
Mikorra tervezitek az üzemben a termelés elindítását?
Vártuk, hogy megkapjuk az eu-s engedélyszámot, most a
csomagoláshoz szükséges műanyag lakonokat várjuk és
címkéket. Úgy számoltunk, hogy március közepére az üzletekben lesz az első palackozott tej, kakaó, karamellás
tej. Újabb egy-két hét után szeretnénk megjelenni az üzletekben a leveles túróval, ami teljesen úgy készül, ahogyan azt anyáink, nagyanyáink készítették otthon. Benne
lesz nemcsak a túró, de a tejföl is, alig kell valamivel kiegészíteni. Majd következik a körözött és a vaniliás krémtúró, valamint az ízesített, epres és málnás tej.
Ezek közül mi szerepel az un. iskolatej programban?
Elsősorban a tej, amit 2,5 dl-es műanyag lakonokban
kapnak az iskolások. Fontos, hogy ez nem tartósított, nem
homogénezett tej, ha nem hűtik, akkor pár óra alatt megsavanyodik, tehát nem szabad tartogatni. Ha nagy lesz a
kakaóra vagy a karamellás tejre az igény esetleg azzal is
megpróbálkozunk.

Ezt a címkét keressék sárgás színekben!

A tejesfalkon címkéjén az Agrár Zrt logója mellett szerepel
a Magyar Termék embléma is.
Fontos szempont, hogy a magyar ember magyar terméket kapjon az asztalára. A mi tejünknek nem fog elveszni
a „lelke”, hiszen a csomagoláson is az szerepel: teljes tej,
magas fehérje tartalommal; a zsírtartalma pedig évszaktól függően minimum 3,5% kell hogy legyen.

Csak Pusztaszabolcson pályázott a cég az iskolatej akcióban?
Nem, a környező települések önkormányzataihoz is beadtuk a pályázatot, most várjuk a döntéseket. Reméljük,
hogy az eddigi jó hírünk sikeressé tesz bennünket ebben
az akcióban.
Úgy tudom a tavaly megrendezett Hungarikum Fesztiválon szép sikert értetek el a termékeitekkel.
Valóban, a körözöttünk és a vaniliás krémtúrónk „Kistérségi Hungarikum” címet kapott. Már akkor egyfajta piackutatás, előzetes igényfelmérés volt a célunk.

2011. február
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Az elnökasszony azt mondta, hogy kicsi a tejüzem, de aranyos. Mikor megmutatta, igazat kellett adnom neki, de fantasztikusan jó érzés volt látni, hogy ez itt nálunk
megvalósulhatott, és bízzunk benne, hogy sikeres is lesz, és
két év múlva már nem kell a Tolnatej autóinak megjelenni
Pusztaszabolcson a tejért, mert a napi 11 000 liter teljes
egészében fel kell és fel tudják dolgozni helyben.
Tanulmányi kiránduláson szívesen megmutatják az iskolásoknak a tehenészetet és a tejüzemet is. Figyelmébe
ajánlja a továbbtanulás előtt álló iataloknak, hiszen kevés
az állattenyésztő és a tejtermékgyártó szakember is. Szükség van a iatalokra, akiknek (remélhetőleg) biztos állást
tudnának adni.

Sok sikert kívánunk a munkájukhoz!

Ott jártamkor még takarították az üzemet

Művelődési Ház és Könyvtár
A Közép-Dunántúli Operatív Program keretében "Kistelepülések településkép javítása" tárgyában került benyújtásra a Könyvtár és Művelődési Ház (2490
Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) felújításának pályázata. A
pályázaton elnyert 88.482.693,- Ft támogatás és az önkormányzat által biztosított 9.998.077,-Ft saját forrás segítségével valósul meg az épület komplett felújítása,
korszerűsítése. A felújítási munkálatok tavaly ősszel kezdődtek meg. A munkák jelenleg a tervezett ütem szerint
haladnak. A tetőszerkezet cseréje már elkészült, a belső
szerkezeti átalakítások befejeződtek, valamint a villany-,
víz-, csatorna alapszerelési munkák is megvalósultak. A
következő munkafolyamat az épület nyílászáróinak beépítése, ami már szintén elkészült. A kivitelezési tevékenység várható befejezési ideje 2011. április vége.

Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
A szervezett hulladékgyűjtést végző Vertikál Építőipari és
Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154. Polgárdi, Bocskai u.
39.) a városi önkormányzattal közösen házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési akciót szervez 2011. évben hat alkalommal. Az akció keretében a háztartásokban keletkező
PET palack (műanyag üdítős és ásványvizes palack), és
papírhulladék kerül elszállításra, valamint három alkalommal a zöldhulladék.
A PET palackokat kimosva, üresen, zsíros, olajos, mérgező anyagok nélkül, összelapítva, kupakok nélkül kell
gyűjteni, mert csak ilyen állapotban tudják elszállítani és
újrahasznosítani! A palackok gyűjtésére a Vertikál Zrt. térítésmentesen 6 db, felirattal ellátott műanyag zsákot biztosít a lakosok részére. A műanyag zsákok átvehetők
hétköznap, ügyfélfogadási időben a pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 10. szobájában. A zsákokban gyűjtött
palackokat a szelektív hulladékgyűjtési napokon lehet kihelyezni a kuka mellé.
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A leendő színházterem most.

Csak a szennyezés mentes papírhulladékot tudják elszállítani és újrahasznosítani! A papírhulladékot összekötözve lehet kihelyezni szintén a szelektív
hulladékgyűjtő napokon a kuka mellé.
A zöldhulladékot megfelelő teherbírású zsákban, az ágakat pedig összekötve szállítják el.
Háztartási szemetet a szelektíven gyűjtött hulladékok
közé rakni nem szabad.Kérjük önöket, hogy a szelektív
hulladékgyűjtésben minél többen vegyünk részt, és ezzel
is járuljunk hozzá a környezetszennyezés globális problémájának megoldásához!
A szelektíven gyűjtött hulladékokat az alábbiakban megjelölt KEDDI és SZERDAI napokon ( a kukás szállítás
időpontjával megegyezően) reggel 6 óráig, a gyűjtőedényzet (kuka) mellé kell kihelyezni!
PET palack,
papírhulladék
április 12-13.
június 7-8.
augusztus 9-10.
október 11-12.
december 13-14.

2011. február

Zöldhulladék

Elektronikai
hulladék

május 10-11.
június 25. szombat
szeptember 13-14.
november 8-9.
november 26. szombat

Szabolcs Híradó
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F elh ív á s
A rendkívüli csapadékos időjárás miatt vízzel telített a
talaj, a mezőgazdasági területeken még ma is áll a víz. Az
elmúlt években kiépített árokrendszer jó működésének
köszönhetően városunkban a lakóingatlanokban nem keletkeztek helyrehozhatatlan károk.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy fokozott gonddal végezze el az ingatlana előtti csapadékvíz elvezető árkok,
átereszek tisztítását, hogy a csapadékvíz akadálytalanul
folyhasson el, ezzel csökkentve a belvízveszélyt.

LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY
a DRV Zrt. szolgáltatási területén

Locsolási kedvezmény igénybevételére kétféle módon van lehetőség:
1. Az állami tulajdonú víziközművek esetében a 8/2000.
(X.18.) KöViM rendelete alapján, a kedvezményezett időszakra eső vízfogyasztás 10 %-kal csökkentett mennyiségének figyelembevételével, a csatornahasználati díj
kiszámlázásánál.
Az önkormányzati tulajdonú víziközművek esetén a százalékos locsolási kedvezmény
mértékét, illetve a kedvezményes időszakot a képviselőtestület díjmegállapító rendelete
tartalmazza.
2. A 30/2004 (II.28) sz. Korm.rendelettel módosított közműves vízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló
38/1995 (IV.5) Korm.rendelet alapján, a locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel. Az ármegállapító
hatóság döntésével a locsolóvíz díja a későbbiek során változhat.
Az adott fogyasztási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe.
A kedvezményre vonatkozóan az alábbi feltételek érvényesek:
− A százalékos kedvezményt lakossági fogyasztók vehetik
igénybe, minden év május 1-től szeptember 30-ig terjedő
időszakban. Önkormányzati tulajdonú közműveken, önkormányzati döntés szerint ettől eltérő időpontok és eltérő
mértékű kedvezmény megállapítása lehetséges.
− Kedvezményre azok a fogyasztók jogosultak, akik rendelkeznek érvényes szolgáltatási szerződéssel ivóvíz szolgáltatására és közcsatorna használatára.
− Kedvezmény csak bekötési ivóvízmérővel rendelkező ingatlanra adható, a locsolóvíz
mérésére a bekötési vízmérő után kizárólag egy mellékmérő szerelhető be.
− A fogyasztónak nem lehet a szolgáltatói közműhálózaton
kívüli egyéb - saját tulajdonú kút, vásárolt víz, felszíni vízhasználat - vízbeszerzési lehetősége.
− A fogyasztónak a víziközmű szolgáltatóval szemben nem
lehet lejárt fizetési határidejű díjhátraléka.
A kedvezmény igénybe vétele az alábbi módon lehetséges:
Az igény bejelentését az ügyfélszolgálatainknál beszerezhető, vagy a társaság honlapjáról letöltött fogyasztói igénybejelentő nyomtatvány kitöltésével és beküldésével lehet
megtenni.

A százalékos locsolási kedvezmény igénylését a tárgyév locsolási időszakára, legkésőbb április 15-ig kell benyújtani
a DRV Zrt. részére. Határidőn túli bejelentés esetén fenti
kedvezmény csak a következő évre adható. A locsolóvíz elkülönített mérésének igénybevételével kapcsolatos kérelem benyújtási ideje nem kötött.
Szolgáltató a benyújtott igényeket 30 napon belül az adatok valódiságának felülvizsgálatával elbírálja, és erről a fogyasztót értesíti.
A százalékos locsolási kedvezményt igénybevevő idényfogyasztók a kedvezményezett
időszakot közvetlenül megelőző (április 20-30) és az azt követő napokban (október 1-10) bejelenthetik a mérőállásukat, hogy a locsolási időszakra vonatkozó tényleges
fogyasztás mértékére érvényesüljön a kedvezmény. A mérőállás bejelentésének hiányában a kedvezményt az éves fogyasztás átlagának a locsolási időszakra eső hányadára
számítja ki társaságunk.
Az elkülönített mérésű locsolási kedvezmény igénybevételére a fenti feltételek teljesülése esetén a mérőhely kialakítását erre jogosult szakemberrel meg kell terveztetni. A
műszaki elvárásokat a szolgáltató külön műszaki tájékoztatóban szerepelteti. A tervdokumentáció benyújtása és
annak kedvező elbírálása után kerülhet sor a fogyasztó és a
szolgáltató között a locsolóvíz elkülönített mérésére vonatkozó „Megállapodás” aláírására. Ezt követően a mérőhely a
jóváhagyott terveknek megfelelően kialakítható. A munkálatok megrendelhetők a szolgáltatónál, de elvégeztethető a
fogyasztó által megbízott kivitelezővel is. Az elkészült mérőhelyet, a beépített hiteles mérő zárral történő ellátásával
egyidejűleg a szolgáltató nyilvántartásba veszi, és ettől az
időponttól kezdődően időkorlátozás nélkül, a locsolóvíz
után csatornadíjat nem számít fel.
Az elkülönített mérőhelyen vételezett víz kizárólag locsolási célra használható fel.
A locsolóvíz elkülönített mérését szolgáló mérőhely tervezésével, kialakításával
nyilvántartásba vételével, helyszíni szemléjével, vízmérő átvételével és fenntartásával
kapcsolatos költségek a fogyasztót terhelik.
A további információval a DRV Zrt. ügyfélszolgálata áll rendelkezésre:
- Telefonon: DRV INFO VONAL 06 40 240 240
- Írásban: DRV Zrt. Ügyfélszolgálat 8601 Siófok, Pf. 888.
- Elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@drv.hu, honlap:
www.drv.hu
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt
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Csattognak a metszőollók a
kiskertekben
A metszés a megelőző növényvédelmi eljárások közé tartozik, feltéve, ha szakszerűen végezzük. Most van itt az
ideje, még a tél végi lemosó permetezés előtt!
A korona kialakítása fafajtától függ, a sérült, beteg ágakat
viszont minden esetben le kell vágni a fákról – különösen
fontos eltávolítani a monília és a tűzelhalás okozta sebeket.
A nagyobb vágási felületeket faseb-kezelővel kell befedni,
a kisebbeket majd a lemosó permetezés fertőtleníti.
A lemosó permeteket érdemes évente váltogatni a fáinknál, hogy a kártevők ne szokhassanak hozzá egyik hatóanyaghoz sem. Az olaj használatát háromévente
szüneteltetni szükséges, ekkor más szert kell választani.
Az előrejelzések szerint idén is későn ébred a természet,
a tavaszi munkákra fordítható idő ismét zsugorodik. Jó
tervezéssel, a teendők rendszerezésével azonban nem
okoz gondot a szorosabb „határidő”.
A talaj előkészítését végezzük igényesen, mert a növények
fejlődése csak így lesz ideális.
A magágy legyen inomra elmunkált, főleg az apró vetőmagoknál fontos erre igyelni. A rotációs munkát vetés
előtt 7-10 nappal végezzük el, hogy visszaülepedhessen a
talaj, ha erre nincs idő, hengerrel is visszatömöríthetjük
a földet. Ez a lépés azért nagyon lényeges, mert az apró
magok vetésmélységét, ami 2 cm, laza talajban nem tudjuk tartani. A túl mélyre került mag pedig csak nehezen,
vagy egyáltalán nem tud kikelni.
A nagyobb szemű magoknál a madarak okozhatnak némi
bosszúságot. Borsó vetésekor például – amit egyébként

Rajki Miklós: Ne rohanj
Mindig futsz valahová.
Soha sincs semmire időd,
Hangzik tőled a hivatkozás,
És csak folytatódik tovább
A versenyloholás.
Se látsz, se hallasz,
Senkire sem hallgatsz.
Csak lótsz-futsz, s loholsz,
Mint a versenyagár,
Aki csak a célban tudja meg,
Hogy a nyúl nem is volt valódi.
Elrohansz minden szép mellett,
Nem észlelsz semmit,
Amit pedig csodálni érdemes lenne.
Két hét alatt akarnád látni azt,
Amit egész évben észre sem veszel.
A léleknek nem kell pénz,
A lélek mindig valami szépet remél.
Kell neki mindennap a pillanat,
Amikor valami szépet befogad,
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4-6 cm-re vetünk - ügyeljünk a sorok betakarására, ne
hagyjuk a talajfelszínen a magokat, mert a madarak felfedezik és kiszedik a sorokból. Ha sok madár jár a kertben,
az elvetett ágyások felett fólia csíkokból készítsünk madárriasztót, megéri. A verebek, énekesmadarak az év
többi szakában nagy segítséget jelentenek a kártevők elleni harcban, semmiképp se űzzük el őket véglegesen a
kertből!
Minden kerti növénynél tudjuk gyorsítani a fejlődést, ha
letakarjuk az ágyásokat fátyol fóliával. A fólia légáteresztő,
a csapadékot átengedi, a hőingadozást mérsékli, még a kisebb talajmenti fagytól is óvja a sarjadó növényeket.
Ha korábban szeretnénk a saját vetésű burgonyánkból
fogyasztani, vetés előtt 2-3 héttel tegyük meleg helyre a
gumókat. Fény mindenképpen érje őket, hogy ne cérnacsíra fejlődjön. A szépen kicsírázott burgonyát óvatosan
vessük el.
Visszatérő gond a gyümölcsfák (meggy, cseresznye, sárgabarack, őszibarack) virág-monília fertőzése. A betegség megelőzhető, ha méhkímélő szerekkel és
módszerrel permetezzük a fákat a virágzás kezdetén, fő
virágzásban és utó virágzásban is. A cseresznyelégy és a
szilvalégy ellen is nagyon fontos a védekezés, de ebben
az esetben is kizárólag a méhekre nem veszélyes szerekkel szabad permetezni.
A jókor elvégzett munkát sok egészséges gyümölccsel
hálálják meg a fáink.
Kevésbé gyakorlott kertészek bátran kérjenek tanácsot
a szakboltokban, de nagy haszonnal forgathatják a különféle szakkönyveket is.
Jó munkát, a munkához jó időt kívánok minden pusztaszabolcsi kertésznek!
Szajkó János

És felerősítve sugározza tovább,
Hogy szebb legyen tőle a világ.
Milyen kár, hogy szemlélődni elfeledtél már.
Pedig tudhatnád, mi minden van utadban,
Mi mindent adott a teremtő, mint jutalmat.
A természet gyönyörű kincseit,
Évszakok hírnökét, virágok ezreit,
Fákat, lombokat, cserjéket, bokrokat,
Akik mind feléd fordulnak.
Ha néznéd, látnád is, óránként változik a kép,
Ahogy fordul a Nap, úgy kúszik tova az árnyék,
S a fák levelei mindig másképp mosolyognak,
A virágok szirmai más arcot mutatnak.
S amikor áttör a lombok közt egy fénysugár,
Van olyan, mint a színpadon a táncospár.
Látod, mindent hagysz ki naponta?
Pedig közelről, megállva, más ám, mint rohanva.
Mennyivel szebb egy virág közelebb hajolva.
Autóból is másnak látszik a világ,
Amit onnan látsz, az messze nem olyan, mint
igazán.
2011. február

A pályán száguldva meg, két végpont között a
semmi.
Érdemes, értelmes hát ennyire rohanva élni?
Szabad-e a szépet a szívbe be nem engedni?
Elmehetsz bárhova a világba,
Annak legtávolabbi sarkába,
Soha nem fogod meglelni,
Amit itthon nap, mint nap,
Nem tudsz észrevenni.
Mert mit nézel majd végig életed ilmjén,
Ha közben nem vetted észre a körülvevő világot,
Nem ismerted személyesen az útközben nyíló
virágot?
Nem hagytad köszönni a kis feketerigót,
S nem érted teremni a pirosló csipkebogyót.
Gondolkodj, miért is rohansz és hová,
Mit ér, ha rohansz,
Mindig csak rohansz tovább?
Rohansz, és mégse érsz sehová.

Szabolcs Híradó
Köszönetnyilvánítás
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Kotsy György
temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet
virágait elhelyezték.
Külön köszönet a STYX Kegyelet Kft-nek,
Baltási Nándor plébános úrnak és a
kántornak a búcsúztatásért.

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

14-1730
9-12
14-1730
9-12
9-1230

Kérem, hogy hozzák vissza a nyáron vagy még
régebben kivitt könyveket, s válasszanak új
olvasnivalókat! A MÁV iskolában nincs lehetőség
internetezni, de fontos keresni- vagy elintéznivalókhoz tudunk segítséget adni. Telefonon a polgármesteri hivatal számán keresztül vagyok
elérhető.
(25/273-036 – majd kérjék Paragh Margitot)

Klub Dobogómajorban (Hévíztől 1 km-re)
2 fős 7 éjszakás apartman a
19. hétre 05.09.-05.15.) kiadó.
Fürdési lehetőség és egyéb szolgáltatás helyben.
Önellátó étkezés.
Érd.: 06-20/346-5705

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

KÖZÉRDEKÜ

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 házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A
sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és
06-25/251-063/101mellék (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 felesleges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alkalmas. Azt
a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre
kiírni a 06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

Felhívás!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a húsvét előtti
hetekben, akinek van lehetősége kapcsolódjon be
a Karitász által szervezett tartós élelmiszer-gyűjtésbe. Az adományt hétköznap a Gyermekjóléti
Szolgálat Adonyi úti irodájában, vasárnap a római
katolikus templomban lehet leadni. Az összegyűlt
élelmiszert húsvét előtt osztjuk ki a rászorulóknak.
Hajdó Györgyné

Köszönetnyilvánítás!
Köszönöm Nemes László mérnök úrnak,
hogy a múlt évben is segítette a
Karitász munkáját a
tartós élelmiszer ideszállításában.
Isten izesse meg önzetlen segítségét.
Hajdó Györgyné

Dr. Nagy István ügyvéd 06-30/639-2893
2011. február
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KÖZÉRDEKÜ

Szabolcs Híradó

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
II. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Ander Klára
III. felnőtt háziorvosi körzet:
dr. Kovácsai Sándor
Dr. Kádár Attila gyermekorvos:
Fogorvos: dr. Óvári Péter
Védőnői szolgálat:

06-25/507-770
06-25/273-020
06-25/273-020
06-20/986-6060
és 06-25/272-467
06-25/273-029
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:
Polgárőrség:
Önkéntes tűzoltók:

06-20/967-6247
06-20/310-6014
06-70/379-8156

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

SZABOLCS 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: Dudásné Mester Judit, Kőkuti Lászlóné, Lepsényi Dorina, Lepsényiné Szépi Gabriella,
Neikl-Ladány Ágnes (Horváth Ágnes), Pörgye Mihályné, Szajkó János, Szotyori-Nagy Istvánné, Szőke Erzsébet
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:
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