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Szépkorúak köszöntése
Kristó Józsefnét 2011. július 5-én a Város Önkormányzata
nevében köszöntöttük 90. születésnapján.

Kristó Józsefné gyermekei, menye, egyik unokája és dédunokája körében

Azt hiszem, az életünkben nagyon sok harcot kell megvívni és voltak nehéz napok, de mindenki életében vannak és lesznek még nagyon szép napok is. Sok kitartást,
sok küzdelmet kellett megélni, amelyből Kristó néni győztesen került ki, hiszen ott lehettünk és köszönthettük születésnapján. Pusztaszabolcs Város polgárai és az
Önkormányzat nevében kívánok Önnek további jó egészséget és remélem, ugyanígy köszönthetjük a 100. születésnapján is.
Szőke Erzsébet

Tiszteljétek az öregeket!
Tiszteljétek a szép korút, hisz oly szerény, oly bölcs a tanácsa
Megfogadni illenék, mert életednek útját formálgatta.
Szépkorú, de ifjú szívű, élni akar s alkotni még járni a világban
Messze hagyta ifjúsága, de a boldog öregkornak nincs perzselt
virága.
Hogyha mégis találkozol csoszogó kis öreggel az úton,
Nyújts felé segítőkezed, elmélázgat talán a régmúlton.
Tedd derűssé idős korát, a szeretet gondjait is biztos messze űzné
Békességgel telve lelke, Ő azt tudja a jövő többé nem az övé.

Négy generáció az ünnepi tortával

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

/Tóthné Erős Mária , 2006/

(Arany János)
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Zárt ülés
24. Javaslattétel Pusztaszabolcs Díszpolgára elismerő
címre

Néhány napirendi pontról részletesebben
1. A képviselő-testület megtárgyalta a szennyvíztelep rekonstrukcióját. Ennek kapcsán vetődött fel Tüke László
javaslatára, hogy a DRV és a Magyar Projektmenedzsment Iroda vegye fel a kapcsolatot, hogy a rekonstrukciót pályázati pénzből valósítsuk meg. Paál Huba
kiemelte, hogy a rekonstrukció után lényegesen tisztább
lesz a kimenő víz. Talabér Tibor, a DRV képviseletében
támogatásáról biztosította a pályázati lehetőséget.
Czompó István felhívta a figyelmet arra, hogy minimáli2

san nettó 250 millió forintra lehet pályázni, ami hatalmas
összeg ahhoz képest, amire nekünk szükségünk van.
Nem szabad felelőtlen döntéseket hozni, mert előfinanszíroznunk kellene, vagyis százmilliókat előre befektetnünk.
2. Az általános iskola alapító okiratának módosítására azért
van szükség, mert az SNI-s gyerekek ellátását is biztosítani kell. Az eljárást elindította az önkormányzat annak
érdekében, hogy 2011. szeptember 1-től az intézmény
elláthassa a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók
integrált nevelését-oktatását. Az önkormányzat ennek
érdekében beszerezte a szükséges szakvéleményeket és
az alkalmazotti közösségek véleményét. Az intézmény
ilyen módon történő átszervezését minden véleményező
szerv támogatja. Vezér Ákos szerint az átszervezést meg
lehet csinálni szeptember 1-ig, és egy feszített tempóban
megpróbálták a különböző egyeztetési folyamatokat lefolytatni, hogy lehetőleg az önkormányzat még júniusban döntést tudjon hozni. Készítettek egy tájékoztatást,
amiben leírták mikor mit tettek és mennyivel próbálták
gyorsítani a dolgokat. Véleménye szerint mindenki nagyon közreműködő és nagyon segítőkész volt, és amilyen
gyorsan lehetett elkészítette a véleményét, kivéve a Megyei Önkormányzat. A Megyei Önkormányzat, egy valamilyen általa ismeretlen okból a kérelmet nem teljesítve,
ellenállt annak az önkormányzati kérésnek, hogy véleményt adjanak. A Megyei Közgyűlés tárgyalja a véleményeket, de az önkormányzat kérelmét nem tárgyalták. Ez
problémát okozhat az alapító okirat módosításával kapcsolatos jogszerűség megítélésekor, ezért a Törvényességi Ellenőrzési Főosztállyal, ami a Kormányhivatalon
belül működik egy telefonos egyeztetést folytattak le. A
főosztály tájékoztatása szerint, ha igazolható az, hogy
Pusztaszabolcs elküldte a Megyei Önkormányzat részére,
hogy adjon véleményt, és a lezajlott közgyűlési ülésen ezt
nem tárgyalták – júliusban pedig nem lesz ülés, tehát
nincs remény arra, hogy ezt ténylegesen megtárgyalják,
– akkor nem fogják a megyei vélemény hiányát az önkormányzaton számon kérni. Elmondta még, hogy az alapító okirat a jelenleg hatályos törvényeknek megfelelően
átdolgozásra került.
6. Tárgyalta a képviselő-testület a közterület-felügyelő
2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ekker
László közterület-felügyelő beszámolójában kitért a közterület rendeltetésétől eltérő használatára: őstermelők
közterületen való árusítása, mozgó árusítások, szüreti
felvonulás, búcsú alkalmával árusítás engedélyezése.
Ezen kívül kitért a fakivágások engedélyezésére, az árkok
takarítására, az ebek tartásával kapcsolatos intézkedésekre, illetve arra, hogy a kóbor állatok befogatása, elszállíttatása milyen veszélyes és költséges eljárás,
valamint az eboltás megszervezése is a feladatai közé tartozik. A közterületeken a fű kaszálása is az önkormányzat feladata, 2010-ben rendkívül csapadékos időjárás és
a fűkaszák eltulajdonítása miatti hiány nehezítette ennek
a feladatnak az ellátását. Sajnálatos, hogy néhány unatkozó fiatal a közlekedési táblák elforgatásával, rongálá-
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sával idéz elő balesetveszélyes helyzeteket – fel sem
mérik, hogy milyen baj származhat „szórakozásukból”.
Számos esetben hangzik el, hogy több ingatlan rendkívül
elhanyagolt állapotban van, embermagasságú fű, gaz
uralkodik rajtuk. Az intézkedést nehezíti, hogy több esetben a tulajdonost nehéz fellelni, mert ismeretlen helyen
tartózkodik. Fontos tudni a lakosságnak, hogy ingatlanok
előtti járdák, árkok rendben tartása az adott ingatlan tulajdonosának a feladata, nem pedig az önkormányzaté.
A közmunkások nem ezért vannak alkalmazva. A 2010.
évben 135 közcélú dolgozót foglalkoztatott a város, akiknek a munkáját szintén a közterület-felügyelő szervezi,
felügyeli. Sajnos ezek az emberek többségükben régóta
kikerültek a munka világából, ezért a munkafegyelmük
sem ideális. Ezeken a feladatokon kívül aktívan közreműködik háttérmunkával a városi rendezvények, ünnepségek, a választások lebonyolításában.
7. A sportklub támogatás folyósítására irányuló kérelme
kapcsán a PSC újonnan megválasztott elnöke, Zserdin Balázs tájékoztatta a képviselő-testülete, hogy milyen karbantartási munkálatok folynak a futballpályán. Egyúttal
kitért arra is, hogy van, aki a nappal elvégzett munkát éjszaka megrongálja. Kritikaként elhangzott, hogy nem
lehet hobbiból kijárni a pályára focizni, mert elküldik a
8-10-12 éves gyerekeket eléggé alpári hangnemben.

Nem valószínű, hogy ők fogják tönkre tenni a pálya füvét.
Az elnök válaszában kiemelte, hogy nagyon udvarias
hangnemben kérik meg azt, aki alkalmatlan időben –
mondjuk locsoláskor – szeretne focizni, hogy most nem
lehet. Ezen túlmenően örvendetes, hogy van új vezetősége a PSC-nek, akik felelősségteljesen láttak munkához,
a klub ügyeinek rendbetételéhez. Végül a képviselő-testület támogatta a PSC kérelmét, hogy a második félévi támogatás felét már most megkapja a klub, a másik felét
pedig akkor, ha az éves pályabérleti díj befizetésével elszámol.
13. A képviselő-testület döntött arról, hogy a pusztaszabolcsi Noble Kft-vel építteti meg az un. „kiserdő nevezetű
területen a futsal műfüves pályát. A pálya mérete 20x40
m, körülötte 1-1m-es kifutóval, a rövid oldalakon 1-1 kézilabdakapuval, a kerítésen egy bejáróval. A képviselőtestület a legalacsonyabb bekerülési árat ajánló
pályázóval köt megállapodást.
14. Öt évvel ezelőtt készült aszfaltburkolat az Iskola utcában, mely hálósan megrepedezett. (Alig lehet rajta közlekedni.) A kivitelező kétféle javításra tett ajánlatot,
melyek közül az eredeti, tehát aszfaltozott javítás esetében a buszközlekedésből eredő károkért felelősséget
vállal a kivitelező, de a csatornanyomvonalon történő
meghibásodásokért nem vállal garanciát.

Két ülés közti események

tással, valamint az óvodaegység és az iskolaegység évzáró
értekezletei, a közös záró értekezlettel egyetemben lezajlottak. Június 24. és 27. között 11 fős küldöttség járt Staufenbergben, ahol Benterode település 1200 éves
fennállásának megünneplésén vettek részt a küldöttség tagjai. A korábbi látogatásokhoz hasonlóan ismét nagyon szívélyesen fogadták a pusztaszabolcsiakat, a programok is
színvonalasak volta. A polgármester véleménye szerint, a települések közti kapcsolatok ápolása hosszú távon is eredményes lehet. Június 25-én felszentelték a katolikus
templomban a LEADER pályázaton nyert ólomüvegablakokat. A közös igazgatású nevelési-oktatási intézmény igazgatói tanácsi ülésén Tüke Lászlót választották meg az
intézmény általános helyettesének, akinek gratulált a polgármester és eredményes munkát kívánt. A polgármester
járt a MEP-nél, az orvosi körzet finanszírozási szerződésével
kapcsolatban. Az ügyintézővel történt beszélgetés alapján,
illetve a dokumentumok javítását követően valószínűsíthető, hogy nem lesz akadálya annak, hogy 2011. augusztus
1-jétől a képviselő-testület által jóváhagyott szerződés
életbe lépjen. A finanszírozással kapcsolatban már született
testületi határozat. Elnökségi ülést tartott a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület, illetve a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület közgyűlését is megtartották. Megindult a
Művelődési Ház és Könyvtár használatbavételi engedélyezési eljárása. Az építésügyi hatóság részéről nem merült fel
probléma, de a szakhatóságok közül nem képviseltette
magát a tűzoltóság és az ÁNTSZ.
Csányi Kálmán az uszodaper kapcsán elmondta, hogy nagyon eredményes volt az ügyvédekkel való megbeszélés. Kiemelte, hogy az iváncsai kihelyezett ülésen külön-külön
jegyzőkönyvek készültek, melyekből a miénk szinte szó szerint tartalmazzák az elhangzottakat. Nem biztos, hogy a bíróság felfigyelt erre a momentumra. El kell dönteni, hogy ki
tartja a kapcsolatot az ügyvédekkel, mert a jegyző úr – na-

Május 29-én Felsőcikolán egy adonyi civil szervezet kezdeményezésére kopjafát avattak, amely a II. világháborúban
ott elesett katonáknak állít emléket. A június eleji viharok
sok lakóházban okoztak károkat, több esetben jelentős öszszegű az elektromos berendezések meghibásodása miatti
kár. Sajnos az kastélyt sem kímélte ilyen téren a vihar. Polgármesteri Fórum volt Kulcson, és ezen a napon volt a Pusztaszabolcsi Sport Club közgyűlése, ahol Zserdin Balázst
elnökké választották. Czompó István polgármester köszöntötte Zserdin Balázst, az egyesület új elnökét, megválasztásához gratulált és eredményes munkát kívánt. Június 4-én
volt a városi Trianoni megemlékezés, mely a Nemzeti Öszszetartozás Napja. Helyszíni egyeztetés történt az uszodaperrel kapcsolatban az ügyvédekkel, Vezér Ákos jegyző,
Csányi Kálmán képviselő és a polgármester részvételével.
Az egyeztetés alapján készült, bíróságra előterjesztendő előkészítő iratot kiosztották a képviselőknek. Az egyeztetés
során fontos információk kerültek elő, aminek fényében módosul, esetleg meg is változik az eddig kialakult bírói vélemény. Az ügyvédek véleménye szerint nagyon fontos, hogy
2007. április 10-én érkezett meghívó a Kistérségi Társulási
Tanács április 11-i rendkívüli ülésére, amelyen a polgármesterünk nem vett részt, mert a szabadság-nyilvántartás
szerint 2007. április 10-től 12-ig szabadságon volt. Az
ügyvédek véleménye szerint nem lehet azzal támadni Pusztaszabolcs önkormányzatát, hogy nem képviseltették magukat az ülésen, és Pusztaszabolcsra úgy, hogy bárki is
képviselte volna, nem hozhat határozatot a Kistérségi Tanács, csak az önkormányzat. Erre fogják alapozni a védekezést az ügyvédek. Ülést tartott a Mezőföldi Híd
Térségfejlesztő Egyesület Felügyelő Bizottsága. Megtörtént
az iskolai ballagás, a tanévzáró ünnepély a bizonyítványosz-
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gyon helyesen tette –, de az ő tudta nélkül küldött javaslatokat a jogi képviselőknek. Jó lett volna tudnia erről, mert határidőre kellett anyagokat küldeni. A képviselő-testület őt
bízta meg a képviselettel, de nem voltak az anyagokról pontos információi. Helyesen döntött a jegyző úr, de szeretett
volna ő is tájékoztatást kapni.
Az ólomüvegablakokkal kapcsolatban elmondta, hogy a beruházás során pénzügyi problémák adódtak. A pályázat kiírása szerint a beruházást önrész nélkül, tehát 100%-os
támogatással lehet megvalósítani. A kifizetésekkor derült ki,
hogy 20%-kal kevesebbet utaltak ki, mint a leadott szálák
összege. Összességében kb. 1 millió forint hiányzik, hogy a
beruházást ki tudják fizetni. A pályázat utófinanszírozású, a
hiányzó összeget a püspökség biztosította, de vissza kell fizetni. Kérte Csányi Kálmán, hogy az egyházközség és a plébánia nagyon megköszönné, ha a képviselő-testület tudna
segíteni az ügyben. A plébános úr tisztelettel várja a képviselő-testület tagjait az üvegablakok megtekintésére, akár
testületileg, akár egyénileg.
Vezér Ákos válaszolt Csányi Kálmán felvetésére, miszerint a
képviselő úr jogosult az önkormányzat képviseletére ebben
a perben, akinek ebbéli jogai nem csorbultak, de az ügyvéd
előzetes információkat kért a jegyzőtől, nagyon sok iratot
pedig Csányi képviselő úr jelenlétében adott át az ügyvédeknek.
Paál Huba elmondta, hogy az országgyűlési képviselő segítséget ígért az uszodaügy rendezéséhez, mivel a kormány átvizsgálja az úgynevezett PPP-s beruházásokat. Előrelépés
iránt érdeklődött. Örömét fejezte ki az ólomüveg ablakok elkészülésével kapcsolatban, sokkal nívósabb lett ezáltal a
templom. Nem tudott a felszentelésről, szívesen részt vett
volna az eseményen. Sajnos a pályázati rendszer sajátosságaival számolni kell és nagyon oda kell figyelni egy pályázat
elkészítésekor, erre az önkormányzat figyelmét is felhívta.
Reméli, hogy találnak megoldást a pénzügyi kivitelezésre.
A polgármester elmondta, hogy 100% nettó finanszírozású
a pályázat. A képeket elkészítő festő nem áfakörös, a benyújtott számlából levonták ennek ellenére az áfát, ami szerinte nem jogos. Az államnak viszont hiányzik a 25% áfa. A
plébános úr elmondta, hogy időben érdeklődtek a veszprémi MVH-nál ez ügyben telefonon és e-mailben is, de az
elektronikus levél elveszett a gép meghibásodása miatt,
ezért nincs írásos nyoma az érdeklődésnek.
Czompó István a PPP-s beruházásokkal kapcsolatban elmondta, hogy június közepén Iváncsától bekérték az üzemeltetővel kapcsolatos dokumentumokat.
A beruházásokkal kapcsolatos előterjesztés július elején

kerül a kormány elé. Ezek a beruházások horribilis összeget
jelentenek országos szinten, amiből az iváncsai csak kisebb
összeg. L. Simon László tájékoztatása szerint augusztusban
kerülhet sor az ügyre. Az lenne a megoldás, ha Iváncsa megkapná az uszoda tulajdonjogát, az állam kivásárolná a befektetőtől a részét, így a működési költség csökkenthető
lenne. Meg kell várni a döntést.
A kérdések, interpellációk sorában Czöndör Mihály ismét
jelezte, hogy a temetői üdvözlő táblán a Staufenberg tábla
még mindig lóg.
Tüke László jelezte, hogy az Iskola utca-Velencei út sarkán
lévő közlekedési táblát rendszeresen elforgatják, most letörték a sarkát.
Csányi Kálmán aziránt érdeklődött egy volt pusztaszabolcsi
lakos kérdésére, hogy a térfigyelő kamerák felvételeit ki jogosult megtekinteni.
Paál Huba jelezte, hogy kb. két hete a lakótelep környékén elviselhetetlen bűz, csatornaszag terjeng. Bejelentették telefonon a DRV-nek, ahol kedvesen közölték, hamarosan
intézkednek az ügyben. Másik probléma a Bisztró mögötti,
már használaton kívüli üllepítő gödörről ellopták az egyik
gerendát, most 40 cm-es rés van rajta. Van egy csoport, akik
rendszeresen ott gyűlnek össze, intézkedni kellene, nehogy
baleset történjen.
Czompó István a lógó táblával kapcsolatban megkérte a közterület-felügyelőt, hogy intézkedjen; meg kell nézni a közlekedési táblát, hogy ellátja-e a feladatát; arról érdeklődött-e
az illető, hogy ki nézheti meg a kamerák felvételeit, vagy
arról, hogy a képviselő úr látott-e egy kék faárusító furgont
szerdán fél 12 körül az adott utcában. A felvételeket indokolt esetben a rendőrség nézheti meg.
Az üllepítő a Bisztróhoz tartozik, a tulajdonos kötelessége
megoldani a helyzetet. A jegyző kiegészítette azzal, hogy építésügyi hatósági jogkörben megkezdik az intézkedést.
A csatornaszaggal kapcsolatban az első napirendhez meghívott Talabér Tibor válaszolt, hogy jelzi munkatársainak a
problémát és intézkednek.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2011. május 12-én megtartott
rendkívüli nyílt ülésén az
alábbi határozatokat hozta

legrászorultabb gyermek nyári étkeztetését 55 napon keresztül vállalja, ingyenesen.
Az önkormányzat 691. 900,- Ft önerőt biztosít a szociális nyári
gyermekétkeztetés megvalósítására, az általános tartalék terhére.
Felkéri a Polgármestert a 2011. évi költségvetési rendelet
módosításának beterjesztésére.

158/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott
támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának
részletes szabályairól szóló, a nemzeti erőforrás miniszter
16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelete alapján, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
közül a Gyermekjóléti Szolgálat kiválasztása alapján az 50
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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.

159/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a III. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásának helyzetét, és úgy dönt, hogy a május 26-i képviselő-testületi ülésen visszatér a témára.
160/2011. (V.12.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete,

2011. június

Szabolcs Híradó
úgy dönt, hogy az UNION Biztosító ZRt.-vel kötendő vagyonbiztosítást egyedi záradékkal egészíti ki, mely a fűnyírás során okozott károk megtérítésére vonatkozik. Az
egyedi záradék ellátott biztosítás éves díja 1.149.192,- Ft-ra
módosul.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vagyonbiztosítási szerződést az UNION Biztosító Vienna Insurance
Group ZRt.-vel 2011. június 1. kezdettel a fenti záradékkal
ellátva kösse meg.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2011. május 26-án megtartott nyílt ülésén az alábbi határozatokat hozta
164/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
vonatkozó rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
165/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja:
a 34. § (5) bekezdésnek c) pontja végén a pont helyére kettőspont kerül és azután a 100% szövegrész.
166/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja:
A 5. § (1) bekezdése az alábbi mondattal kiegészül: „A Szociális és Egészségügyi Bizottság az átruházott hatáskör gyakorlásáról félévente beszámol.”
167/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet-tervezet szövegét az alábbiak szerint módosítja:
A 30. § (1) bekezdésében a mondat az utolsó vesszőnél befejeződik és a „különösen” szó törlésre kerül, illetve
a 30. § (4)-(9) bekezdései (3)-(8) bekezdésekre változnak.
168/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális ellátások helyi rendszeréről szóló, 165/2011. (V.
26.), 166/2011. (V. 26.), 167/2011. (V. 26.) Kt. számú határozatokkal módosított rendelet-tervezet szövegét a elfogadja.
169/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést elfogadja, azzal a módosítással, hogy a 4. pontban a Jegyzői hatáskörben tett
gyámhatósági intézkedéseknél az „Ebből 3 gyermek el is költözött.” mondatból az „is” szó törlésre kerül.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a gyermekvédelem
területén dolgozók és segítők áldozatos munkájáért.
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az átfogó értékelést küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális- és
Gyámhivatalának.
170/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
Adonyi Kistérségi Szociális Központ (Perkáta, Bocskai u. 2. )
pusztaszabolcsi telephelyének (2490 Pusztaszabolcs, Ado-
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nyi út 42.) Családsegítő Szolgálata 2010. évi tevékenységéről
szóló beszámolóját elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt mérje
fel a beázó családgondozói irodában a balesetveszély megszüntetésének költségét.
A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a családgondozónak lelkiismeretes munkájáért.
171/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság azon javaslatát,
mely szerint határozati javaslat 3 bekezdésében az „önkormányzat úgy dönt” kifejezést „a Képviselő-testület úgy dönt”
kifejezésre módosítsa.
172/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király út 14.) kérésének megfelelően
2011-ben az alábbi összeggel emeli meg az intézmény dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát, hogy az SNI gyermekek specifikációjuknak megfelelő oktatáshoz jussanak:
Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadások előirányzatát
(különböző specifikációjú gyógypedagógusok igénybevétele
a Velencei Kistérségtől) megemeli 2 millió forinttal. Az előirányzat fedezete az intézmény 2010. évi Áfa visszaigénylésből származó többletbevétele.
Ezzel egyidejűleg az önkormányzat úgy dönt, hogy a 2011.
évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati
rendelet 11. melléklet 4. pontjában a dologi és egyéb folyó
kiadás zárolásának indoka kiegészül azzal, hogy „a MÁV laktanya eladásából befolyó bevétel beérkezését követően”, Polgármesteri döntés alapján használható csak fel.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2011. évi költségvetési rendelet módosításának beterjesztésére.
174/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a további szennyvíz szolgáltatás üzembiztonsága érdekében az Adonyi út temető felöli végénél lévő
4-es átemelőben, valamint a Vörösmarty Mihály utca keleti
végénél található 2-es átemelőben lévő ABS AS 10 illetve
ABS AS 10-2CBM típusú szivattyúk rekonstrukciós munkálatait elvégezteti az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű
Zrt. (DRV Zrt., címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata
alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra,
hogy a 4-es és a 2-es átemelőben lévő ABS AS 10 illetve ABS
AS 10-2CBM típusú szivattyúk rekonstrukciós munkálatainak elvégzését a DRV Zrt-től – az előterjesztés szerinti megrendelő aláírásával – megrendelje – a 2011. évi víziközmű
fejlesztés előirányzat terhére – bruttó 603 105,- Ft bekerülési összegért, 2011. június 1-i teljesítési határidővel.
A képviselő-testület felkéri a DRV ZRt.-t, hogy adjon a tájékoztatást a szivattyúk meghibásodásának gyakoriságáról és
a javítás költségéről, továbbá javasolja megfontolni a szivattyúk meghibásodása esetén, a költségek figyelembevételével az értéknövelő felújítás helyett új modern szivattyúra
történő cserélését.
175/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszavonja a 124/2011. (III.31.) Kt. számú határozatát,
mely szerint hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú 019. hrsz-ú árkot, annak rendbetétele után, Molnár
Ferenc és Hadnagy Gáborné pusztaszabolcsi gazdálkodók –
a tulajdonukat képező pusztaszabolcsi 021/2. és 021/3.
hrsz-ú földterületek megközelítése érdekében – használhassák.

2011. június
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Szabolcs Híradó

176/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Tóthné Várnagy Olga az Adonyi Kistérségi Szociális Központ
(Perkáta, Bocskai u. 2.) gyermekjóléti családgondozója részére munkaköre ellátásának idejére, de legfeljebb 5 év időtartamra bérbeadja az önkormányzati tulajdonú
Pusztaszabolcs, Adonyi út 51. sz. alatti bérlakást azzal, hogy
az épület átalakítására vonatkozó nyertes pályázat esetén a
Képviselő-testület jogosult a bérleti jogviszony korábbi időpontra vonatkozó felmondására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az
előterjesztés melléklete szerinti bérleti szerződést aláírja.

179/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi Szabolcs Napok előkészületeiről szóló tájékozatót. A képviselő-testület felkéri a szervezőket, hogy a
hátralévő időszakban a lehetőségekhez képest színesítsék
és pontosítsák a Szabolcs Napok keretében megszervezendő
programokat.

178/2011. (V.26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
III. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátására hozott
153/2011.(IV.25) Kt. számú határozatát visszavonja.

181/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi a Pusztaszabolcsi Sport Klub részére megítélt
2011. évi működési támogatás folyósítását a támogatási
megállapodásnak megfelelő ütemezés szerint.
A működési támogatás második részének kifizetésre csak
abban az esetben kerül sor, amennyiben az egyesület 2011.
július 31-ig hitelt érdemlően igazolja , hogy a 2011.évi egész
éves pályabérleti díjat befizette.

177/2011. (V.26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a III. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó
Imhotep Háziorvosi és Házi Gyermekorvosi Kft. (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 39/1.) ügyvezetőjének és közvetlen
közreműködő háziorvosának, dr. Kovácsai Sándornak bejelentését, mely szerint 2011. július 31-vel a feladatellátásra
kötött vállalkozói szerződést megszünteti.
1.) Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. augusztus 1jétől, 6 hónap időtartamra, a körzetet (szolgálat kódja
070090155) maga látja el úgy, hogy szerződést köt dr. Kovácsai Sándor háziorvossal (Imhotep Háziorvosi és Házi
Gyermekorvosi Kft., 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 39/1.)
a körzet helyettesítésére.
Az önkormányzat közalkalmazotti bértábla szerint kinevezi
háziorvosi asszisztensnek Okos Károlyné ápolónőt, határozott időre, 2011. augusztus 1-jétől, 2012. január 31-ig;
Az önkormányzat külön szerződés útján gondoskodik a rendelő takarításának ellátásáról;
Az önkormányzat a háziorvosi ellátáshoz szükséges eszközöket a visszavételezést és leltározást követően átadja a helyettesítést végző orvosnak.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a fenti szerződéseket kösse meg és indokolt esetekben a
költségeket a képviselő-testülettel hagyassa jóvá.
A háziorvosi körzet önkormányzati működtetéséhez szükséges működési engedélyt kérje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi, Kistérségi Népegészségügyi Intézetétől (2400 Dunaújváros, Városháza tér
1.).
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a körzet önkormányzati működési engedélyével a finanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Közép-dunántúli Területi Hivatalával (8000 Székesfehérvár,
József A. u. 42.) kösse meg.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy
a nettósított finanszírozás és a költségvetési tartalék terhére
biztosított havi bruttó 110.000,- Ft-ról az előterjesztés szerint a szerződést kösse meg, és számla ellenében a havonta
egyenlítse ki az Imhotep Kft. számláját.
A képviselő-testület a fenti intézkedések megvalósítása érdekében a polgármestert felhatalmazza a szerződések, kinevezések, megbízások aláírására és az önkormányzat
költségvetési rendelete módosításának beterjesztésére.
A képviselő-testület tudomásul vette, hogy a rendkívüli
testületi ülésen tárgyalják a „Gyermek-háziorvos helyettesítési problémája” című napirendi pontot.
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180/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek Napja előkészületeiről szóló tájékozatót.

182/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12.) által készített vizsgálati jelentést a jegyzői feladat és hatáskörbe tartozó gyámügyi hatósági tevékenységről és az abban foglalt
megállapításokat tudomásul veszi.
183/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala (8000 Székesfehérvár, Piac tér 12.) által készített vizsgálati jelentést a jegyzői hatáskörbe tartozó egyes
szociális igazgatási ügyek intézésének ellenőrzéséről.
184/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a települési szilárd hulladék kezelését
végző közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás folytatja le, a 103/2010. (III. 25.) Kt.
sz-ú határozattal megerősített, 456/2008. (XII.22.) Kt.
számú határozat alapján módosított Társulási Megállapodás
IV/3. pontja értelmében, ezért közbeszerzési eljárást nem ír
ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztatásul küldje meg a Képviselő-testületnek azt a szerződést, amit a Társulás köt a nyertes szolgáltatóval.
185/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére vonatkozóan a pályázható minimális
bruttó 300.000,- Ft értékben. A pályázatban vállat 50%-os
önerő fedezetéül a 2011. évi költségvetés általános tartaléka
szolgál.
Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon, valamint terjessze be a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.
186/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10 §
(1) bekezdés k) pontja alapján a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények 2011/2012-es tanév
indításával összefüggő átszervezésével kapcsolatban az
alábbiak szerint foglal állást:

2011. június
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Az önkormányzat egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat Dr.
Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma, és a Fejér Megyei
Önkormányzat Eötvös József Szakképző Iskolája és Kollégiuma integrációjával, illetve ennek hiányában a Fejér Megyei
Önkormányzat a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma
fenntartói jogát a Vidékfejlesztési Minisztériumnak átadja.
Az önkormányzat egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat
által működtetett sárbogárdi intézmények racionalizálásával.
Az önkormányzat egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, Nevelési Tanácsadója és Egységes Pedagógiai
szakszolgálata összevonásával.
Az önkormányzat egyetért a Fejér Megyei Önkormányzat
Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézménye átköltöztetésével.
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat állásfoglalásáról a Fejér Megyei Önkormányzatot
értesítse.
187/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának XI. számú módosítását és a belső ellenőrzésről szóló megállapodás módosítást a melléklet szerint.
Továbbá felkéri a Jegyzőt, hogy a Képviselő-testület döntéséről a kistérségi munkaszervezetet a határozat megküldésével értesítse.
188/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte és tudomásul veszi a Fejér Megyei Védelmi Bizottság Titkárának jelentését a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás 2010. évi tevékenységéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás tagsági jogosultságát, a mellékelt szándéknyilatkozat aláírásával erősítse
meg, és tegye meg a szükséges intézkedést a katasztrófa alap
tagdíjának – 100 ezer forint összegben történő – átutalása
érdekében.
189/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2011.(IV.1.)
önkormányzati rendelet 67.§ 6. francia bekezdése alapján
egyetért azzal, hogy a Polgármester a Könyvtár és Művelődési Ház berendezéséhez a Projekt Bútor Belsőépítészeti
Tervező és Kivitelező Kft-től 110 db „London” típusú széket
szerezzen be a Könyvtár és Művelődési Ház 2011. évi költségvetésében elkülönített bútor, berendezés dologi és egyéb
folyó kiadás részelőirányzat terhére.
190/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonban lévő, Pusztaszabolcs, Adonyi út
39. sz. alatti, Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadóban elvégezteti az ÁNTSZ Dunaújvárosi, Adonyi, Ercsi, Sárbogárdi
Kistérségi Intézete által, 2010. októberében végzett közegészségügyi ellenőrzésen tapasztalt hiányosságok megszüntetését, valamint a rendelő helyiségben az ablakok
zárszerkezetének javítását, cseréjét.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
festési, javítási munkákat, árajánlata alapján – 570.000,- Ft
+ 142.500,- Ft ÁFA megbízási díjért – Erdélyi Ferenc Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 87/1. sz. alatti vállalkozótól rendelje meg, és az előterjesztés melléklete szerinti megbízási
szerződést írja alá.

VÁROSHÁZA

A Képviselő-testület a költségvetésben, ingatlan karbantartás dologi előirányzaton tervezett 363.000,- Ft-on felüli,
349.500,- Ft összeget az általános tartalékból biztosítja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be.
191/2011. (V. 26.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy együttműködési megállapodást kívánt kötni
az Agárdi Pop Stranddal. Az önkormányzat a 2011. évi kedvezmények érdekében 170.000 Ft + ÁFA díjat fizet, melyért
a pusztaszabolcsi állandó lakosok 50% belépési kedvezményben részesülnek a megállapodásban felsorolt koncert
rendezvényeken. A támogatási összeg fedezete az általános
tartalék.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a költségvetési
rendeletmódosítás beterjesztésére.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2011. május 30-án megtartott rendkívüli
nyílt ülésén az alábbi határozatokat
hozta
213/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
megismerte a sajátos nevelési igényű gyermekek kötelező
megszervezésére irányuló előterjesztést. Az önkormányzat
úgy dönt, hogy 2011. szeptember 1-től az előterjesztés szerinti alapító okirat módosítást kívánja végrehajtani a fenntartásában levő József Attila Közös Igazgatású Általános
Iskola és Óvodában.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az átszervezései
eljárást indítsa meg, kérje meg a szükséges független közoktatási szakértő, megyei önkormányzat és az intézmény
szervezeteinek véleményét, majd annak eredményeképpen
a végleges döntésre tegyen javaslatot.
A képviselő-testület felkéri az intézmény vezetőjét, hogy a
nevelési és pedagógiai programok módosításaiba az átszervezési döntés következtében szükséges módosításokat
építse be.
214/2011. (V. 30.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. május 26-i ülésén megismerte dr. Kádár Attila gyermekorvos (Peddrpop Bt, 2490 Pusztaszabolcs, Kossuth L. u.
6/1.) nyári szabadságolásával és helyettesítésével kapcsolatos problémáját.
Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy dr. Ander Klára és
dr. Juhász Judit helyben működő felnőtt háziorvosok önkormányzati hozzájárulás esetén helyben ellátják a gyermekorvosi körzet helyettesítési feladatait, így a gyermekorvos
szabadságának idejére a beteg gyermekek nem kényszerülnek arra, hogy más településre menjenek egészségügyi alapellátást igénybe venni.
A képviselő-testület a helyettesítő orvosok díját bruttó
10.000,- Ft/ nap összegben, évente maximum 10 napra felvállalja, mellyel kapcsolatban kéri dr. Kádár Attilát, hogy szabadságának megkezdése előtt egy héttel jelezze igényét
írásban a Polgármesteri Hivatal felé, hogy a helyettesítő orvosok részére a megrendelést az önkormányzat kiadhassa.
A kiadások fedezete az általános tartalék, mellyel kapcsolatban az önkormányzat felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés módosítását terjessze be.
Jelen határozat visszavonásig, vagy azt módosító vagy megszüntető megállapodásig marad hatályban.
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Nemzeti Összetartozás Napja
A trianoni békeszerződésről beszélni, arra emlékezni mindig fájdalmas volt és mai is az Magyarországon. Legméltóbban talán úgy emlékezhetünk erre az eseményre, ha
Paál Huba, a Pénzügyi és Igazgatási Bizottság elnökének
beszédét tesszük közzé.

Tisztelt Emlékezők, Hölgyeim és Uraim!
A magyar történelem egyik igen tragikusan végződő és legigazságtalanabb békediktátumát szenvedte el nemzetünk
közel három emberöltővel ezelőtt. A Párizs melletti Versailles-i kastély Nagy-Trianon palotájában a világháborúban
győztes Antant hatalmak, köztük Nagy-Britannia, Franciaország és Olaszország 1920. június 4-én kényszerítették nemzetünkre a békekötést, mely megpecsételte Magyarország
sorsát és több mint 3 millió magyar testvérünk került akaratán kívül idegen országba szülőföldjével egyetemben. A külföldi, elszakított területeken élő magyarokkal való
szolidaritásként és a magyar együvé tartozás kifejezéseként
a Magyar Országgyűlés tavaly május végén, a trianoni béke
diktátum napját, június 4-ét a Nemzeti Összetartozás napjává
nyilvánította.
Ma már alig élnek közöttünk emberek, akik tanúi voltak az akkori eseményeknek és személyesen élték át az első világháborút lezáró békeszerződés akkori következményeit, és a
szemük előtt zajlott le az Osztrák- Magyar Monarchia megszűnése és ezzel egy időben a történelmi Magyarország felszabdalása, mely területeket és emberek millióit szakította ki
a nemzet testéből.
Gróf Apponyi Albert a békekonferencia Legfelső Tanácsa előtt
elmondott védőbeszédében a nekünk felajánlott béke feltételeiről a következőket mondta: „Nem titkolhatjuk el, mindenekelőtt megütközésünket a békefeltételek mérhetetlen
szigorúsága felett. E megütközés könnyen magyarázható. A
többi háborút viselt nemzettel, Németországgal, Ausztriával
és Bulgáriával kötött béke feltételei mindenesetre szigorúak.
De köztük egyik sem tartalmazott a nemzet életére oly lényeges területi változtatásokat, mint azok, amelyeket velünk elfogadtatni akarnak. Arról van szó, hogy Magyarország
elveszítse területének kétharmad- és népességének majdnem
kétharmad részét és a megmaradt Magyarországtól a gazdasági fejlődés majdnem összes feltételei megvonassanak.”
A trianoni békediktátummal súlyos merényletet követtek el
az ezeréves magyar nemzet ellen, mely annyi véráldozat árán
védte évszázadokon keresztül a keresztény Nyugatot a keletről érkező támadások ellen. Ugyancsak a súlyos következmények közé sorolhatjuk, hogy a békediktátum végét jelentette
a 9 század óta folyamatosan működő és Európába szervesen
illeszkedő történelmi államunknak.
A területek elcsatolásán túl, a ránk kényszerített békeszerződés súlyos és szinte elviselhetetlen terheket rótt a háborúban
amúgy is kivérzett országunkra. Ennek sorában példaként
említhetjük a haderőnk létszámának korlátozását, a fegyvergyártás mennyiségi és minőségi szabályozását, a háborús
károk megtérítésének előírásait, a jóvátételi kötelezettséget
és a békeszerződés pontjai betartásának nemzetközi bizottság által történő ellenőrzését.
A békeszerződés és annak feltételei nem kis ellenérzést váltottak ki a lakosság körében. A lakosság elkeseredését és a tiltakozását mutatja, hogy a békeszerződés kényszerű
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aláírásának perceiben megszólaltak a templomok harangjai, bezártak az üzletek
és az iskolák, leállt rövid
időre a közlekedés.
A béketárgyalások menetében mindvégig érezhető volt,
hogy Magyarországot koncként szándékoznak odavetni
a területi igényüket érvényesíteni kívánó győzteseknek.
A békeszerződés aláírásával
Magyarország elveszítette
területének 71%-át, és területe 93 ezer km2-re zsugorodott. A több mint 20 milliós
lélekszámú
lakosságából
mindössze 7,9 millió maradt
a megcsonkított Magyarországon.
A békeszerződés újra rajzolta Európa térképét. Az OsztrákMagyar Monarchia helyén új államok jelentek meg, mint
Ausztria, Magyarország, Csehszlovákia és a Szerb-HorvátSzlovén királyság. A Trianon előtti Magyarország területéből
Romániának több mint 100 ezer km2, Csehszlovákiának valamivel több, mint 61 ezer km2, a Szerb-Horvát-Szlovén királyságnak 62 ezer km2, Ausztriának 4 ezer km2, és
Olaszországnak 21 km2 jutott. A történelemben szinte egyedülálló, megalázó módszereket alkalmazó békeszerződés
alapján ma is kilenc országban található korábbi magyar terület és magyar lakosság, úgymint Ausztria, Horvátország,
Lengyelország, Olaszország, Románia, Szerbia, Szlovákia,
Szlovénia és Ukrajna.
A békeszerződéssel elszakított területek vesztesége mellett
még fájdalmasabb és elfogadhatatlanabb ezeken a vidékeken
élő magyarok kálváriája és az, hogy az őslakosságot adó magyarság szülőföldjén szinte hontalan, másodrangú állampolgárnak számít. A békediktátum elemi emberi jogoktól
fosztotta meg az elcsatolt területeken élőket, ugyanis nem biztosították számukra azt a lehetőséget, hogy népszavazással
dönthessenek jövőjükről, saját sorsukról és arról, hogy melyik országban szeretnének élni.
Sajnálatos tényként kell szólni arról, hogy az elcsatolt területeken élő magyar ajkú lakosság 90 éve mindig valamilyen
diszkriminációval találta magát szemben szülőföldjén, atrocitásokat és megaláztatásokat kellett/kell a mai napig elszenvedniük. A határainkon kívül élő magyarok számára talán a
legfájdalmasabb, hogy nem, vagy igen korlátozottan használhatják anyanyelvüket, gyermekeik nem járhatnak magyar iskolába, saját kultúrájuk, hagyományaik megőrzése egyre
nagyobb nehézségbe ütközik. Hosszan lehetne említeni az

Trianoni emléktábla a világháborús emlékművön a koszorúkkal
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egyéni és családi tragédiákat, melyet a trianoni trauma következményei szültek és melyeket az érintettek lelkük mélyén
hordoznak. …
Nem lehet szó nélkül elmenni azon a tény mellett sem, hogy
a 2. világháború utáni fél évszázad alatt Trianont a RákosKádár politika tabuként kezelte. Tilos volt a nemzeti sorstragédiáról beszélni, említést tenni a határainkon túl élő magyarság gondjairól, az anyanemzet felelősségéről. Azokra, akik

Álljon itt az a Juhász Gyula vers, melyre
Paál Huba utalt beszéde végén és elhangzott az emlékező műsorban.

Juhász Gyula:

Trianon
Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,
Hol királyokat koronáztak egykor,
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel,
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország!

merészeltek a tiltás ellenére a trianoni sorstragédiáról beszélni vagy arra emlékeztetni, legjobb esetben csak a nacionalista, soviniszta vagy irredenta jelzőket akasztották rájuk
nem minden következmény nélkül. Nem meglepő ennek tudatában, hogy Trianonról oly sok téves és igaztalan információ és vélekedés jelenik meg a mai napig.
Köszönöm figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak!

És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja
Európának, a Kárpátok éke,
És mienk volt a legszebb kék szalag,
Az Adriának gyöngyös pártadísze!
És nem lehet feledni, nem, soha,
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol
Ferenczy festett, mestereknek álma
Napfényes műveken föltündökölt,
S egész világra árasztott derűt.
És nem lehet feledni, nem soha,
Hogy Váradon egy Ady énekelt,
És holnapot hirdettek magyarok.
És nem lehet feledni, nem, soha
A bölcsőket és sírokat nekünk,
Magyar bölcsőket, magyar sírokat,
Dicsőség és gyász örök fészkeit.
Mert ki feledné, hogy Verecke útján
Jött e hazába a honfoglaló nép,
És ki feledné, hogy erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,

Staufenbergben jártunk
Az immár több éve fenn álló német-magyar partnerkapcsolat keretében idén is látogatást tett egy delegáció
Staufenbergben.
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Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
Hol Arany Jánost ringatá a dajka?
Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt,
Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső,
Bírnád feledni Kassa szent halottját?
S lehet feledni az aradi őskert
Tizenhárom magasztos álmodóját,
Kik mind, mind várnak egy föltámadásra?
Trianon gyászos napján, magyarok,
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,
Rossz csillagok alatt virrasztva járók,
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött
Ma fogjatok kezet, s esküdjetek
Némán, csupán a szív veréseivel
S a jövendő hitével egy nagy esküt,
Mely az örök életre kötelez,
A munkát és a küzdést hirdeti,
És elvisz a boldog föltámadásra.
Nem kell beszélni róla sohasem?
De mindig, mindig gondoljunk reá!

A meghívás Staufenberg egyik települése, Benterode
1200 éves fennállásának évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre szólt. Az ünnepi hétvégére színes programokkal várták a delegáció tagjait. Többek között
látogatást tettek a Wilhelmsthal kastélyában és útba ejtették Kassel városát is. Szombaton este a hivatalos megnyitóval vette kezdetét a jubileumi ünnepség. Vasárnap
reggel ünnepi istentisztelettel indult az egész napos rendezvény. Egy színes és hangulatos felvonulást követően
két színpadon várták az érdeklődőket a helyi énekkarok,
kórusok és zenei együttesek. A rendezvény ideje alatt
egész napos kirakodó vásárt is rendeztek a helyi kézművesek, termelők és cégek. Bemutatták termékeiket, kóstolót tartottak, valamint lehetőség nyílt vásárlásra. A
programokban gazdag hétvégén a már kialakult ismeretségek, barátságok tovább erősödtek a két nemzet között.
Természetesen a hagyományoknak megfelelően idén is
viszont látogatást tesznek a Staufenbergben élők a
Szabolcs Napok rendezvény sorozatra.
Darvas Tímea

A pusztaszabolcsi delegáció a vendéglátókkal
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A Zsiráf Alapítvány munkájáról
Nagy köszönettel tartozunk a Zsiráf óvodába járó gyermekek
szüleinek és más pusztaszabolcsi lakosoknak, akik adójuk
1%-ával támogatták alapítványunkat, ezért egy rövid beszámoló szeretnék nyújtani munkánkról.
Az őszi városi szintű rendezvényre, a Márton-napi felvonulásra vásároltunk kellékeket.
Az adventi ünnepkörben óvodásaink ajándékát a Mikulás
hozza. Besegítettünk az anyagiakba.
Februárban az Aprók tánca élő zenés programot adtuk ajándékba.
Gulyás Judit kezdeményezésére felmértük, ki igényelne
gyermeke részére színházlátogatást Dunaújvárosba. Erre a
programra az útiköltséget fizettük ki.
Májusban, ígéretünkhöz híven, az óvoda udvarára vásároltunk
két új játékeszközt. Ezúton is szeretném megköszönni a rögzí-

„Nyitva van az Aranykapu”
Idén is elérkezett a nevelési év utolsó hete. Azért adtuk a fent
említett nevet ennek a hétnek, mert a tanév folyamán is többször, de most különösen vártuk a szülőket, testvéreket, leendő
óvodás gyerekeket, hogy lehetőség szerint vegyenek részt a
tevékenységeinken. Minden napra jutott programból bőven,
így senki sem unatkozott.

A Pákozdra kiránduló ovisok egy csoportja

Már hagyománnyá vált, hogy hétfőn a Pákozd-Sukoró határában lévő arborétumba látogattunk el. A nagy sétát még a legkisebb gyermek is élvezte. Megnéztük a múzeumokat, sok
állatot láttunk, felmentünk a kilátóba, ahonnét az egész Velencei tavat kémleltük. Körbesétáltuk a kis tavat, felhőtlen játékban volt részünk a játszótéren.
Sajnos idén a körülmények úgy adódtak, hogy nem hajózhattunk át a Szúnyog szigetre. Végig busszal tettük meg az utat,
de így több időt tudtunk az arborétumban tölteni. A programok közül ez volt az egyetlen, ami „zárt” volt.
A keddi napon sportnapot szerveztünk, amelyben nagy segítségünkre volt Zsuffa Erzsébet és férje, akik egy játékos sport délelőttöt szerveztek. Egy mesejáték keretein belül tornáztatták,
mozgatták meg a gyerekeket és óvónőket. Volt pár gyermek,
akik tartózkodóbbak voltak, de rövid idő alatt ők is feloldódtak.
Ezután a mindennapos tornák során használatos eszközöket
kivittük az udvarra, úgynevezett helyszíneket alakítottunk ki
(trambulin, kötélhúzás, mászásra alkalmas kisházak, labdák,
stb.). Minden egyes helyszínen egy-egy óvónő vigyázott a gyerekek épségére és ki-ki igény szerint mozoghatott az általa
választott szeren.
A már beíratott, de még nem óvodás gyerekeket is elhozták
szüleik és ők is kipróbálhatták a nekik megfelelő játékokat,
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téshez nyújtott munkájukat Felhősi Krisztiánnak, Csiffáry Tibornak és Söményi Ottónak. Segítségükkel nagyon hamar birtokba vehették a gyerekek a hintát és a labdás játékot.
Az év folyamán többször vásároltunk könyveket, fejlesztő
kiadványokat, eszközöket a csoportokba, melyekkel ismereteiket tudták gyarapítani a gyerekek.
A ballagás napjára hagyományosan minden évben eljön hozzánk a Nefelejcs Bábszínház. Előadásuk díját fizettük ki, valamint azokat a lufikat, melyeket oly boldogan engednek
szállni a ballagó gyerekek.
Természetesen az alapítványnak egyéb járulékos kiadásai is
vannak (pl. könyvelői díj), amit nem szeretnék részletezni,
mert nem tartoznak szorosan a gyerekekhez. A fontos, hogy
az önök jó szándékával, segítségével ilyen sok területen tudtunk hozzájárulni a kuratórium tagjaival, hogy támogassuk
gyermekeinket.

Csiki Andrea
így a leendő óvodások befogadása máris megkezdődhetett.
A szerdai egészségnap remekül sikerült. Gyümölcscentrifugával gyümölcs és zöldséglevet készítettünk. A szülőknek ezúton is szeretnénk megköszönni azt a sok-sok finomságot,
amit elhoztak az óvodákba azért, hogy ez a nap is egészségben
teljen és persze az általuk nyújtott segítség sem elhanyagolható, amit az elkészítés folyamatában nyújtottak. A legnagyobb sikere az alma- és répalének volt. Rágcsálhattak is
nyersen karalábét, paprikát, paradicsomot, káposztát, salátát.
Egészségtotót töltöttünk ki, melynek a sikeres kitöltése után
mindenki Makk Marci emblémát kapott.
Csütörtökön kreatív napot tartottunk. Barkácsoltunk, játékokat készítettünk az óvónők vezetésével különböző eszközökből (papír, hurkapálcika, ragasztó, gomb, stb.), melyekkel
később, a nap folyamán az udvari játék során is játszhattak. A
résztvevő, ügyes kezű szülők sokat segítettek, így remek
művek születtek.
Azután elérkezett a péntek. A fő program természetesen a ballagás volt. A nagy napon feldíszített, felvirágozott óvodába érkeztek reggel a gyerekek. Pici ajándékkal kedveskedtek a
felnőttek: ceruzatartót, batyut kaptak a ballagók. Énekelve
végig járták óvodában eltöltött három-négy évük színterét.
Verssel-énekkel búcsúztak és búcsúztattuk őket a szülők meghitt, könnyes arcát figyelve. Fontos pillanata és már talán hagyománya is ballagásunknak, hogy a ballagó gyerekek kapnak
egy-egy lufit, amelyet egyszerre elengedve szimbolizálják, hogy
kirepülnek óvó karjainkból. Nagyon vidám, önfeledt nevetésbe
és csodálatba fordul ilyenkor az ünnep. Még nem lépnek ki a
nagybetűs Életbe, még kell kézen fogni és vezetni őket, de nagy
mérföldkő az iskola kezdete. Emiatt ünnepeltünk ezen a napon.
Bábszínházzal is kedveskedtünk a gyerekeknek és vendégeinknek. A Nefelejcs Bábszínház látogatott el mindkét óvodába
és vidám mesét adtak elő nagy örömünkre. A vendégek is
részt vehettek, megnézhették a mesét. A legkisebbek türelme
nem tartott ki végig, de találtak elfoglaltságot maguknak.
Ilyen örömteli héttel zárult az évünk. Sok-sok köszönettel tartozunk azoknak a szülőknek, akik rendszeresen, vagy néhanéha, de mégis időt szakítottak arra, hogy ha volt rá lehetőség
megnézzék gyermekük óvodai életét, bepillantsanak óvodai
mindennapjaikba és segítségükkel, munkájukkal, ötleteikkel,
érdeklődésükkel támogatták az óvónőket.
Kívánunk sok sikert szeptembertől az elsős gyermekeknek az
iskolához és várjuk töretlen lelkesedéssel, szeretettel az óvodás gyerekeket.

2011. június

Jónásné Kovács Bernadett

Szabolcs Híradó

Józsefes hírek
A Józsefes Híreket összegyűjtötte és az eseményekről a tudósításokat írta: Dudásné Mester Judit
Köszönjük egész éves tevékenységét, mellyel segítette a
szerkesztőség munkáját.

TAVASZI ZENEI GÁLA
Hetedik alkalommal került sor május 26-án a már hagyománnyá vált zenei gálára, amely a Violin Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény növendékeinek és a József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda
énekkarának közös produkciója.
Kinyikné Boros Ildikó megnyitó szavaiból idézek:
A közelmúltban zajlott le a kistérségi énekverseny, melynek
helyezettjei is színesítik előadásukkal gálánkat. Akkor Kodály Zoltán szavait választottuk a rendezvény mottójául: „A
magyar népdal az egész magyar lélek tükre…”
A zenetanításban nem pusztán szakmai ismeretet akarunk
átadni, hanem tényleges kultúrát, értékrendet. De kultúrát
csak értékes zenei anyagon keresztül közvetíthetünk. A zenetanítás célja a gyermeket bevezetni a zenekultúrába a
népdal által.
Pablo Picasso híres idézetével nyitom meg gálaműsorunkat:
„A művészet lemossa a lélekről a mindennapok porát.”
A műsor első darabja Beethoven közismert Holdfény szonátája volt, melyet Kinyik Berta adott elő zongorán. Utána
ő kísérte az énekkart, akik Mozart: Vágyódás a tavasz után
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ukrán népdalt játszott zongorán, majd Gölöncsér Arnold a
Megfogtam egy szúnyogot kezdetű népdalt adta elő gitáron. Kaczur Virág zongora-, majd Nagy Martin gitárjátéka
következett. Ezután zongoristákat hallhattunk: Sinka
Csenge, Vörös Kitti, Török Enikő, Horváth Edina és Nagy
Bence játszott. Az énekkar előadásában egy virágének
csendült fel, majd Ster Abigél zongorázott. A kistérségi
énekverseny 4. korcsoportjának különdíjasa, Terkovics Renáta 7.c osztályos tanuló a Megkötöm lovamat kezdetű
népdalt énekelte el. Két zongorista: Kiss Ferenc és Ács István következett. A pop vizeire evezve Szabó Ramóna Flóra
és Sipos Csaba egy Beatles számot adott elő gitáron. Ismét
zongorajáték következett: Papp Márkus, Molnár Ferenc,
Molnár Áron, Almási Rajmund és Palkovics Renáta játszott.
Ezután Nemes Krisztina, Nemes Rita és Sipos Csaba gitártrióját hallottuk, akik az Emberek: Tábortűz című számát
adták elő. Közreműködött Igmándi Zita és Kinyikné Boros
Ildikó. A tavaszi hangulat zárásaként az énekkar a Tavaszi
szél vizet áraszt című művet adta elő Sipos Csaba gitárkíséretével. Befejezésül Nagy Bence és Kinyik Berta négykezes zongorajátékában gyönyörködhettünk.
A zongoristákat Törökné Király Kornélia és Hujberné Király Beáta készítette fel. A gitárosok Sipos Csaba tanítványai. A karvezető Kinyikné Boros Ildikó. A kistérségi
énekverseny alsó tagozatos helyezettjeit Házi Árpádné, Kovács Dénesné és Pappné Bánóczi Ilona tanítók készítették
fel.
A rendezvény háziasszonya, Kinyikné Boros Ildikó Kodály
Zoltán szavaival zárta le a gálát: „Sokszor egyetlen élmény
egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a véletlenre bízni: ezt megszerezni az iskola kötelessége.”

ÖKO játszóház
Idén először szervezett a diákönkormányzat saját
gyermeknapi rendezvényt május 27-én. „Óvjuk környezetünket!” címmel a DÉSZOLG Kft. ÖKO játszóházába hívtuk az érdeklődőket, ahol tematikus és ügyességi játékok
várták őket. Az ÖKO munkacsoporttal közös program sok
gyereket vonzott.

Pillanatkép a zenei gáláról

című művét énekelték el. Gitárduó következett Vigyikán
Gyöngyvér és Vinkler Ádám előadásában. Ezután a kistérségi népdaléneklési verseny 1. korcsoportjának helyezettjeit hallhattuk: Tunyogi Petra, Pingor Petra és Fridrich
Dominika 2.a osztályos tanulókat. Gitártrió következett:
Horváth Márton, Horváth Róbert és Sipos Csaba tanár úr
előadásában hallhattunk egy összeállítást a Super Márió
utazásaiból. Molnár Máté gitárjátéka után a kistérségi népdaléneklési verseny 2. korcsoportjának helyezettjei következtek: Pintér Gábor 4.c és Pingor Réka 3.a osztályos
tanulók. Szajkó Gábor és Szajkó Gabriella előadásában gitárgyakorlatokat hallottunk. Nemes Gábor Beethoven
Orosz táncát játszotta, majd az előképzős szolfézscsoport
következett Gryllus Vilmos: Mi szél hozott kis futár? című
vidám dalával. A legfiatalabb növendék, Hujber Fanni egy

Ügyességi játék

2011. június
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BALLAGÁS

TANÉVZÁRÓ

A végzős diákok életében fontos esemény. Lezárul egy
időszak, és elkezdődik egy másik, egy ismeretlen. Gyermekekből lassan felnőttekké válnak, ami nemcsak nekik,
családjuknak is próbatétel. Tanítóik, tanáraik elengedik a
kezüket, remélve, hogy mások jó felé vezetik őket tovább.
Június 17-én a mi nyolcadikosaink is elballagtak. A búcsúzás mindig nehéz. Az itt maradók műsora néhol könynyeket csalt a szemekbe. Hiányozni fognak.

Június 22-én elsősöktől a hetedikesekig minden diák
várta, hogy számukra is véget érjen a tanév, és elkezdődjön végre a várva várt vakáció.

A ballagáson díjak, kitüntetések átadására is sor került. A
„Józsefes Gyermekekért” Alapítvány díjait a kuratórium
elnöke, Pfeffermann Gyuláné adta át.
Bukásmentes osztály lett a 8.b.
Józsefes Kiváló Sportoló lett Kovács Dávid 8. b osztályos
tanuló.
Józsefes Gyermekekért Díjat vehetett át Czompó Istvánné
és Balogh Lajosné tanító, Pfeffermann Gyuláné tanár és
Bálint Dóra 8.b osztályos tanuló. (Pfeffermann Gyuláné
megosztotta a kapott díjat Nyeső Ferenccel, az alapítvány
alapító tagjával).
A diákönkormányzat 100 ötösért járó oklevelét és jutalmát Bálint Dóra és Kolosa Noémi kapta.
A ballagáson köszöntötte az intézményvezető és az iskolaegység vezetője három nyugdíjba vonuló kolléganőnket: Czompó Istvánnét, Bujdosó Jánosnét és Pappné
Bánóczi Ilonát. Mindhármuknak miniszteri kitüntetést:
Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adtak át.
Az intézmény valamennyi dolgozója nevében jó egészséget, szép nyugdíjas éveket kívánunk!

A 2. osztályosok kedves műsora után Kocsis József hivatalosan bezárta a 2010/2011-es tanévet.
Pfeffermann Gyuláné átadta a „Józsefes Gyermekekért”
Alapítvány díjait:
Bukásmentes osztályok: 7.a; 6.a; 6.b.
A legjobb tanulmányi átlagú osztály a 6.a lett (4,01).
Jó Tanuló, Jó Sportoló Díjat kaptak:
Sári Éva
Kaczur Lilla
Kőkuti Ákos
Pék Bernadett
Hamar Erik
Bíró Anna
Hajzer Dóra
Szőke Noémi
Smolkó Gergő
Vigyikán Gyöngyvér
Erdős Attila
Horváth Ramóna

4.c
4.c
5.a
5.a
5.a
5.b
5.b
5.b
5.b
6.b
7.a
7.c

A diákönkormányzat 100 ötösért járó díját 48-an vehették át.

Tanulmányi versenyek 2010-2011-es tanév
Verseny

Helyszín

Körzeti mesemondó verseny

Perkáta

Országismereti német csapatv. (körzeti)

Dunaújváros

Országismereti angol csapatv. (körzeti)

Dunaújváros

Városkörnyéki történelem csapatverseny

Nagyvenyim

Körzeti mesemondó verseny

Nagyvenyim

Területi Fekete István helyesírási verseny

Zichyújfalu

Területi Fekete István szövegértési verseny

Zichyújfalu

Területi Fekete István rajzpályázat

Zichyújfalu

Mesemondó gyerekek 9. találkozója (város k.)
Lelki egészség c. országos rajzpályázat

Dunaújváros
Budapest

Város környéki mesemondó verseny

Dunaújváros

Országos komplex ének-zene műveltségi lev. v.

12

Székesfehérvár

Versenyző(k)
Harza Márk Noé 1.b
Tunyogi Petra 2.a
Neichl Noémi 4.b
Csibrik Norbert 6.a
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Nemes Krisztina 6.b
Bíró Anna 5.b
Nagy Bence 6.a
Varga Vivien 6.b
Kinyik Berta 7.c
Farkas Dominik 7.c
Galambos Gergő 5.a
Horváth Máté 6.a
Farkas Dominik 7.c
Kármán Noé 8.a
Kármán Noé 8.a
Schulek Marianna 6.b
Horváth Réka 7.c
Pohl Katalin 5.b
Darvas Balázs 5.b
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Kinyik Berta 7.c
Géró Balázs 4.c
Kubicza Titusz 4.c
Gőz Mercédesz 4.c
Nemes Gábor 4.b
Czinkóczi Ábrahám 8.a
Dombrovszki Kamilla 2.c
Kármán Noé 8.a
Tunyogi Petra 2.a
Harza Márk Noé 1.b
Tunyogi Petra 2.a
Bálint Dóra 8.b
Kinyik Berta 7.c

2011. június

Eredmény
1. hely
1. hely
2. hely

Felkészítő pedagógus(ok)
Dudásné Mester Judit
Házi Árpádné
Hujberné Király Beáta

1. hely

Szabó Ildikó

5. hely

Varga Gergely

5.hely

Ádám László

1.hely
2. hely
3. hely
1. hely
2. hely
2. hely
1. hely

Molnár Georgina

1. hely

Kovács Dénesné

Vigyikán Klára, Molnár Georgina

Vigyikán Klára

1. hely
1. hely
Aranyalma-díj
3. hely
1. hely
3. hely

Vigyikán Klára
Nagy Violetta
Vigyikán Klára
Házi Árpádné
Dudásné Mester Judit
Házi Árpádné

10. hely

Kinyikné Boros Ildikó
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Play and Win' Országos Angol nyelvi lev.vers.

Gödöllő

Zrínyi Ilona orsz. matematikav. megyei fordulója

Dunaújváros

Az Apáczai Kiadó megyei mesemondó versenye

Székesfehérvár

Kinyik Berta 7.c
Pohl Katalin 5.b
Pék Bernadett 5.a
Galambos Gergő 5.a
Hamar Erik 5.a
Horváth Dániel 5.a
Kubicza Titusz 4.c
Szőke Georgina 6.b
Harza Márk Noé 1.b
Neichl Noémi 4.b
Hajzer Dóra 5.b
Imre Fruzsina 5.b
Millei Cintia 5.b
Bíró Anna 5.b
Darvas Balázs 5.b
Szőke Noémi

Területi német nyelvű csapatverseny

Székesfehérvár

TITOK történelem levelezős verseny

országos

Apáczai Kiadó országos mesemondó versenye

Budapest

Területi versmondó verseny

Mezőfalva

HEBE-Spiel und Gewinn! Országos levelezős 4 fordulós csapatverseny

Ladányi Éva

Kovács Dénesné
Báldy Katalin
Dudásné Mester Judit
Hujberné Király Beáta

5. hely

3.hely

Ráckeresztúr

Szabó Ildikó
Csibrik Norbert 6.a
Ekker Karine 6.a
Schulek Marianna 6.b

MEGYEI német nyelvű csapatverseny (2 fordulós)

5.hely
11.hely
51.hely
78.hely csapat vers.
78. hely
78. hely
31. hely
48. hely
1. hely
1. hely

Nemes Krisztina 6.b
Szőke Georgina 6.b
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Nemes Krisztina 6.b
Szőke Georgina 6.b
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Szuhov Bianka 8.a
Kármán Noé 8.a
Horváth Máté 6.a
Nagy Bence 6.a
Varga Bence 6.a
Nemes Krisztina 6.b
Schulek Marianna 6. b
Harza Márk 1.b
Harza Márk 1.b
Tunyogi Petra 2.a
Nagy Martin 4.b
Millei Cintia 5.b
Bíró Anna 5.b

8. hely

3.hely

5. hely

Szabó Ildikó

11.hely
9. hely

Ádám László

13. hely
3. hely
2. hely
2. hely
3. hely
30.hely/153

Dudásné Mester Judit
Dudásné Mester Judit
Házi Árpádné
Hujberné Király Beáta
Szabó Ildikó

SULI-HÓD országos levelezős verseny:

matematika

Török Enikő 3.b
Horváth Laura 3.b
Kenyér Péter Balázs 1.a
Szabó Bence 1.a
Daróczi Sára Lilla 1.a
Zörényi Martina 1.a
Tóth Marcell 1.a

4. hely
6. hely
1.hely
1. hely
1.hely
3.hely
3.hely

Gölöncsér Arnold 2.b
Tulkovics Angéla 3.b
Szőke Georgina 6.b
Rácz Katalin 6.c
Baka Béla 7.c
Bedőcs Attila 7.c
Liber Dorottya 8.a
Szuhov Bianka 8.a
Hufnágel Bence 5. a
Török Kitti 5.a
Vinkler Attila 5.a
Kasztner Kriszta 5.b
Katona Alexandra 5.a
Kiss Dzsenifer Ilona 5.a
Kinyik Berta 7.c
Kőkuti Ákos 5.a
Kulcsár Vivien 5.a
Mátrai Alexandra 5.a
Módi Tímea 6.b
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Erdélyi Attila 7.a
Horváth Ramóna 7.c
Horváth Réka 7.c
Kinyik Berta 7.c
Nagy Bence 6.a
Varga Vivien 6.b
Varga Bence 6.a
Módi Tímea 6.b
Jánosa Gábor 6.a
Farkas Dominik 7.c
Kinyik Berta 7.c
Bálint Dóra 8.b
Erdélyi Attila 7.a
Kinyik Berta 7.c
Bálint Dóra 8.b
Erdélyi Attila 7.a
Kinyik Berta 7.c
Kármán Noé 8. a
Kinyik Berta 7.c
Vigyikán Gyöngyvér 6.b
Darvas Balázs 5.b
Kinyik Berta 7.c
Erdélyi Attila 7. a
Kinyik Berta 7.c

ezüst fokozat
ezüst fokozat
arany fokozat
ezüst fokozat
arany fokozat
ezüst fokozat
ezüst fokozat
ezüst fokozat
arany fokozat
bronz fokozat
ezüst fokozat
arany fokozat
bronz fokozat
arany fokozat
arany fokozat
arany fokozat
ezüst fokozat
arany fokozat
bronz fokozat
arany fokozat
arany fokozat
ezüst fokozat
bronz fokozat
arany fokozat
6. hely
26. hely
28. hely
29. hely
32.hely
4. hely
7. hely

Fleck Andrea

Bagamériné Battyányi Mária

Bendegúz Gyermek-és Ijúsági Akadémia Országos Levelezősverseny / 6forduló/

Matematika

Történelem

Angol nyelv

Szeged

Természetismeret

Magyar nyelv
Történelem
Magyar irodalom

Fejér Megyei Angol Verseny és Tom Sawyer Vetélkedő

Arany János Angol verseny

Székesfehérvár

Dunaújváros

Országos Komplex Ének-zene Műveltségi Vers. Regionális döntő

Budapest

Országos Komplex Ének-zene Műveltségi Vers. Országos döntő

Iszkaszentgyörgy

Simonyi Zsigmond körzeti helyesírási verseny
TITOK
A vízimadár népei innugor szavaló és prózamondó verseny
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

Pusztaszabolcs
országos
megyei
megyei

2011. június

Bujdosó Jánosné
Fleck Andrea
Báldy Katalin
Vigyikán Béla
Kelemen Ilona
Tüke László

Ladányi Éva

Varga Gergely
Pfeffermann Gyuláné
Tüke László
Vigyikán Klára
Molnár Georgina
Tüke László
Molnár Georgina

Varga Gergely

Varga Gergely

1. hely

Kinyikné Boros Ildikó

4. hely

Kinyikné Boros Ildikó

1.hely
1. hely
1. hely
1. hely
részt vett
különdíj
4. hely

Vigyikán Klára
Molnár Georgina
Vigyikán Klára
Molnár Georgina
Molnár Georgina
Molnár Georgina
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Sportversenyek 2010 - 2011
VERSENY
Hild Kupa
Mikulás Kupa

HELYSZÍN
Dunaújváros
Pusztaszabolcs

Mikulás Kupa
Ercsi
Karácsony Kupa

Merényi Kupa

Dunaújváros

Gárdony Kupa

Gárdony

Diákolimpia körzeti

Diákol. városkörny.döntő

Bozsik-program ősz-tavasz

Gyermeknapi Kupa
Mozgásfesztivál
Iváncsa Kupa

Pusztaszabolcs
Adony
Ercsi
Pusztaszabolcs
Ercsi
Pusztaszabolcs
Baracs
Rácalmás
Adony

Ercsi
Adony
Iváncsa

VERSENYZŐK
LABDARÚGÁS 2010/11.
7-8. évf. iú
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
5-8. évf. lányok
1.2. évf. iú
3-4. évf. iú
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
5.8. évf. lányok
7-8. évf. iú
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
óvodás iú-lány
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
óvodás iú-lány
1-2. évf. iú
3-4. évf. iú
1-2. évf. iú
1-2. évf. iú

HELYEZÉS FELKÉSZÍTŐ PEDAGÓGUSOK, EDZŐK
III. hely
II. hely
II. hely
I. hely
II. hely
II. hely
I. hely
II. hely
VII. hely
V. hely
IV. hely
II. hely
IV. hely
III. hely
III. hely
IV. hely
I. hely
II. hely
IV. hely
II. hely
III. hely
II. hely
III. hely
III. hely
II. hely
I. hely
II. hely
IV. hely
IV. hely
III. hely
II. hely
I. hely

Ádám László
Ádám László, Hamar Zsolt
Ádám László, Kőkuti László
Tüke László
Ádám László

Ádám László, Hamar Zsolt
Ádám László, Kőkuti László
Ádám László
Ádám László, Hamar Zsolt
Ádám László, Kőkuti László
Ádám László
Ádám László, Hamar Zsolt
Ádám László
Tüke László

Ádám László

KÉZILABDA 2010/11.
Diákolimpia körzeti döntő
Fehérvári Utánpótl. Régióbajn.
Beethoven Kupa
Szabolcs Kupa
Adony Kupa
Diákolimpia körzeti döntő
Beethoven Kupa
Szabolcs Kupa
Adony Kupa

Baracs
Nagyvenyim
Székesfehérvár
Martonvásár
Pusztaszabolcs
Adony

5-6. évf. lány
7-8. évf. lány
3-4. évf. lány
5-6. évf. lány
6-8. évf. lány
7-8. évf. lány

II. hely
III. hely
V. hely
III.hely
III. hely
I. hely

Pfeffermann Gyula

Pusztaszabolcs
Ercsi
Martonvásár
Pusztaszabolcs
Adony

5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
7-8. évf. iú
6-8. évf. iú
7-8. évf. iú

II. hely
II. hely
I. hely
I. hely
I. hely

Varga Gergely

MEZEI FUTÁS 2010/11.
3-4. évf. lány
3-4. évf iú
5-6. évf. lány
5-6. évf. iú
7-8. évf.lány
7-8. évf. iú
Hajnal Zoltán 3.o.
Kiss Viktória 4.o.
Sári Éva 4.o.
Kovács Dávid 8.o.
Kovács Andor 8.o.
Czinkóczi Ábrahám 8.o.

II. hely
II. hely
V. hely
VII. hely
VI. hely
II. hely
VI. hely
IV.hely.
VI. hely
I. hely
IV.hely.
V. hely

3-4. évf. lány
3-4. évf. iú
7-8. évf. iú
Kovács Dávid

VII. hely
VII. hely
IV. hely
II. hely

Diákolimpia körzeti csapatv.

Adony

Diákolimpia körzeti egyéni

Diákolimpia megyei csapat
Diákolimpia megyei egyéni
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Pfeffermann Gyuláné

Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pappné Bánóczi Ilona
Balogh Lajosné
Kovács Dénesné
Ádám László
Pfeffermann Gyula
Pfeffermann Gyuláné
Pfeffermann Gyula, Ádám László
Ádám László
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Diákolimpia körzeti csapat többpróba
Dunaújváros
Diákolimpia körzeti egyéni többpróba

Diákolimpia megyei csapat többpróba

Székesfehérvár
Diákolimpia megyei egyéni

Diákolimpia országos egyéni

Budapest

Wesselényi ittségi csapatverseny /körzeti/
Pusztaszabolcs
egyéni

Fejér-megyei nyilt gyermekbajnokság
egyéni

Székesfehérvár

ATLÉTIKA 2010/11.
3-4. évf. lány
3-4. évf. iú
5-6. évf. lány
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
Kiss Viktória 4.o
Sári Éva 4. o
Drankovics Dániel 4. o
Hosszú Márk 6. o
Kovács Dávid 8. o
Kovács Andor 8. o

I. hely
I. hely
IV. hely
II. hely
I. hely
III. hely
II. hely
II. hely
III. hely
I. hely
III. hely

3-4. évf. lány
3-4. évf. iú
5-6. évf. iú
7-8. évf. iú
Hosszú Márk 6.o kislabdahajítás
4X100-as váltó lány 5-6. évf.
4X100-as váltó iú 5-6. évf.
Kovács Andor 8.o 1500m-es futás
Kovács Dávid 8.o 300m-es futás
Láng Máté 8.o 100m-es futás
Kovács Dávid 8.o 5 próba
Kovács Dávid 8.o 300m-es futás

IV. hely
VII. hely
VII. hely
IV. hely
IV. hely
VI. hely
V. hely
V. hely
IV. hely
VI: hely
II. hely
7. hely

5-6. évf. iú
5-6. évf. lány
Kőkuti Ákos 5. o
Jánosa Gábor 6. o
Bíró Anna 5. o
Rácz Kinga 5. o
Fehér Szabina 5.o

I. hely
I. hely
II. hely
III. hely
I. hely
II. hely
III. hely

Kovács Dávid
Szőke Noémi
Hamar Erik
Kaczur Lilla
Smolkó Gergő

1.
1.
3.
4.
4.

Egy osztálytalálkozó margójára,
avagy
a lehiggadt „musztángok” találkozója
Leírni is sok – június 4-én 30 éves általános iskolai találkozóra gyűltek a „musztángok” az Ot-tó étterembe.
Fent nevezett lovak az ominózus társaságra, az egykori 8.
b osztályra utalnak. Anyu, azaz Kádár Béláné nevezett el
minket így. Ne számoljunk utána, mikor is volt! Maradjunk annyiban, hogy erősen a múlt században…
Személy szerint sokukkal tényleg 30 éve nem találkoztam, de a vonások alapvetően nem változtak. Én mindenkit felismertem, bár nem mindenkinek sikerült az
azonosítás. Nagy viháncolások közepette konstatáltuk,
hogy a „Te ki vagy?” és a „Hogy hívnak?” kérdések öt percenként felmerültek…
Visszatérve a talán különös jelzőre: anyu egy kissé hányatott sorsú osztály élére állt a hatodik év elején. Előzőleg
ugyanis
sikerrel
elüldöztük
ötödikes
osztályfőnökünket, Décsi Ágit. Ági úgymond „bedobta a
törölközőt” és időt kért. Inkább elment szülni, csak velünk ne kelljen tovább kínlódnia.
Anyura bízták hát a kezelhetetlen osztályt, aki akkor
már régi motorosnak számított ebben a szép szakmában.
Később meglepve tapasztalta, hogy olykor az ő bicskája
is beletörik ebbe az osztályba. Sok évtizedes tanítás után
kénytelen volt új módszereket kidolgozni. Mint például a
„véletlenül” elejtett fémlábú szék, békaügetés az udvaron
magyar óra közepén, és ami mindig bevált: a humor.

Pfeffermann Gyuláné
Pfeffermann Gyuláné, Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pfeffermann Gyuláné
Pfeffermann Gyula
Ádám László
Pfeffermann Gyuláné
Pfeffermann Gyuláné, Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pfeffermann Gyula
Pfeffermann Gyuláné
Ádám László
Pfeffermann Gyula
Ádám László
Ádám László
Pfeffermann Gyuláné, Pfeffermann Gyula, Ádám László
Pfeffermann Gyuláné
Ádám László
Pfeffermann Gyuláné

Pfeffermann Gyuláné

Nyolcadik osztály végére úgy-ahogy betört minket. Termünk a könyvtár volt, alatta pont a tanári szoba. A kollégák mindig tudták a plafon csattogásából, hogy Kádárné
éppen lovakat szelídít…
Nos, a musztángok dübörgése azért nem múlt el teljesen. A találkozón anyu kísérletet tett egy rögtönzött osztályfőnöki órát tartani, kisebb sikerrel… Röhögés (azaz
nyerítés), közbekiabálások és egymás folyamatos csitítgatása fűszerezték az „órát”, akárcsak 30 éve.
Persze istállómesterünk uralta a helyzetet most is, bár
tartottam tőle, hogy a szék ismét repülni fog…(örömmel
állapítottam meg, hogy még mindig nem vagyunk angyalok…). Régi sztorik kerültek elő, amit egyes érintetteknél
már befedett a jótékony homály…
Mészáros Évi, a szervező mindenkit megkért, hogy hozzon fényképalbumot. Hát igen… Mindenki kedvenc Lalája
mindig szófogadó diák volt. Hozott is egyet. Érdeklődve
vettük kezünkbe megsárgult fotók után kutatva… Az
album üresen tátongott. Azt nem mondta senki, hogy
fényképek is legyenek benne!

Az egykori 8.b napjainkban

2011. június
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Szép, erős, felnőtt lovak váltak az egykori vadakból.
Mindenki rátalált a saját útjára,
és a maga területén sikeres emberré vált.
Sajnos volt az eseménynek egy nagyon szomorú momentuma: egykori osztálytársunk, Tiber Éva sírjához látogattunk ki a temetőbe. Visszafelé már szakadt az eső,
és egyszer csak megláttunk egy hatalmas szivárványt a
temető felett… Megrázó volt.
Köszönjük szépen Mészáros Évának, aki telefonált, szervezett és összeterelt bennünket. Meglepetésként pedig
Jankovics Jolival karöltve aznap rendezték a párhuzamos
osztály, a 8. a osztálytalálkozóját is. Nagy élmény volt
velük, és Fehér Babival, az osztályfőnökükkel találkozni,

mert ettől még különlegesebbnek éreztük az összejövetelt.
A hangulat ötcsillagos, a kaja szintén, a humor éppen
harminccal erősebb, a társaság pedig a régi…
Kár, hogy sokan nem tudtak eljönni, és kimaradtak ebből
az isteni buliból - ami egyébként délután négytől hajnali
fél kettőig tartott…
Azért a következőt nem 30 év múlva tartjuk, ebben mindannyian egyetértettünk!

30 éves találkozó

Volt, akit még tavaly személyesen felkerestünk, hogy az
idén mindenképpen eljöjjön. Jól megleptük.
Az idei évben ráadásul megdupláztuk, hiszen kicsit találkoztunk a másik osztállyal is.
Külön, mégis együtt. Külön helyiségben, de egy helyre
szerveztük a két találkozót.
Mennyi ismerősnek vélt arc, de hogy is hívják? Újra találgattunk....
Megható volt számomra Kádár Ilonka nénit látni, és kiderült, Babi néninek Ő volt a magyar tanára…tanárnak a tanára.

Amikor vége lett az ünnepségnek, elhalkult a csengő, kiürült az osztályterem, én ott álltam a földszinti folyosón és
keservesen sírtam. Mi történt?- kérdezte tőlem Babi néni.
Akkor fogtam fel, valami végleg véget ért, és mindannyian
másfelé folytatjuk a tanulást. Elvesztem az osztálytársaimat- feleltem akkor.
Tényleg így lett. Azóta eltelt 30 év! Dolgozunk, élünk, mindig van valami. Volt, akivel már nem is ismertük meg egymást.
Tényleg te vagy? Mi lehet a többiekkel? Jó lenne találkozni..... De mindenki a másikra várt.
Tavaly páran összehoztuk a NAGY találkozót, nagy keresés és szervezés után.
Főpróba volt az idei, jubileumi osztálytalálkozóhoz. Van,
aki már nem Szabolcson él, van, aki a város másik végében, ezért nem futunk össze soha.
Hangos névtalálgatás után köszöntöttük egymást, hiszen
addig tényleg nem találkoztunk. Köszöntő után filmvetítés
volt.

Öt év múlva, veletek, ugyanitt!
Kádár Tünde

A két osztályfőnök – egykori tanár és tanítvány

Az egykori 8.a csapata a találkozón

Összeszedtük a régi fényképeket, ebből készült egy klip
az ovis időktől a ballagásig: volt ovis koszorúzás, kis-, középsős- és nagycsoportos kép, kisdobos avatás, vándortábor, és a ballagás. Sok kép, sok szép emlék!
Hajnalig buliztunk, haza sem akartunk menni. Jókat nevettünk. A legtöbben alig vártuk az idei 30 éves találkozót! Tavaly óta páran újra összejárnak, együtt pecáznak,
vagy csak megállunk pár szóra az utcán, így az idei szervezés kb. 1 órát vett igénybe.
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A zápor megzavarta kicsit a programot, a temetőben kezdett megemlékezést, de nagyon jól sikerült az első évfolyam-találkozónk!
Köszönjük OTTÓ-nak és munkatársainak a finom vacsorát, és a lebonyolítást!!
Aki eljött, jól érezte magát, sőt őszre már szervezzük a
grill partyt.
Aki nem jött el, lemaradt, és kimaradt egy emlékezetes
osztálytalálkozóból!
2011. június 4.

2011. június

Jankovics Joli
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ÖTE hírek
Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk első ízben szervezte meg
május 7-én a tűzoltó családi napot. A rendezvény zenés
felvonulással vette kezdetét, melyen egyesületünk által
meghívott tűzoltóságok, valamint társ szervezetek vettek
részt. A sportpályán lezajlott rendezvényen tűzoltásiműszaki mentési bemutatót, a színpadon különböző
programokat tekinthettek meg az érdeklődők, és élvezhették a FLÓRIÁN BAND koncertjét. A nap záró eseménye a hajnalig tartó utca bál volt. A szórakozás és a jó kedv
után komolyabb dolgokat is tartogatott a május. A Fejér

21-én Székesfehérváron szervezett Fejér megyei tűzoltóversenyen két csapattal, két kategóriában mérettük meg
magunkat. Mindkét csapatunk jó szereplésének köszönhetően mindkét kategóriában első és második helyezést
ért el, és a körzeti vándorkupa ismételten egyesületünk
nagy termét díszíti.

A gyerekcsapat az ifjúsági versenyen

Oltási bemutató a Tűzoltó Napon

Megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szervezésében
nagyszabású vegyi-baleseti gyakorlat zajlott 2011. május
11-én a pusztaszabolcsi vasútállomás melletti közrakodón. A gyakorlaton tűzoltó egyesületünk mellett több hivatásos egység, valamint a rendőrség, az OMSZ, a
katasztrófavédelem vegyi felderítő csoportja, és a MÁV
műszaki-baleseti, vegyi elhárító egysége vett részt. A gyakorlaton feltételezett balesetben egy tehergépjármű és
egy veszélyes anyagot szállító tehervonat ütközött. Az ütközés következtében két személy súlyosan sérült, valamint a sérült teherszerelvényből veszélyes anyag
szivárgott. A feladatot a fent felsorolt egységek összehangoltan kb. egy óra alatt hajtották végre.

Ismét a pusztaszabolcsi tűzoltóké a Vándorkupa

Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy nem csak a felnőtt csapatok voltak eredményesek, hanem a nem régiben toborzott gyermekekből kovácsolt versenycsapat is,
akik második helyezettként állhattak dobogóra a Polgárdi
város Tűzoltó Egyesülete által 2011. június 4-én megrendezésre került ifjúsági versenyen. A rövid felkészülési idő
és a versenyzésben még nem jártas gyermekek kitartása,
lelkesedése számunkra kiemelkedő eredményt hozott.
Köszönet az FTP Újbuda csapatának, hogy a modern kategóriában biztosította számunkra a Rosenbauer Fox típusú kismotorfecskendőt a felkészülésre, illetve a
versenyre.
Polákovics Tamás

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.

A tűzoltósportnak évtizedekre visszanyúló hagyományai
vannak egyesületünknél. Ennek köszönhetően a május
2011. június
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A sok színvonalas előadás,
mind más és más.
A védőoltások, és még sorolhatnánk,
ami lehetetlennek tűnik,
ők ott vannak, és kiharcolják.
Ötletekből sosem fogynak,
kisfilmet is készíttettek az utókornak,
megnézhetik kicsik, s nagyok.
És most! – Én ezúton kívánok
boldog, nagyon boldog szülinapot!

Kissné Kocsis Magdolna:
Szülinapra – 7 év
7x365 nap, ők a Napraforgó Klub,
önkéntes civil kiscsapat.
Munkájukkal napra készek,
segítenek, nem kell kérned!
Fontosak és hasznosak, amiken
ők dolgoznak.
Orvos – beteg találkozók,
megszervezik gyorsban, azonmód.

7 éves a Napraforgó Klub
Az ünnepi alkalomra meghívott vendégeink
Gaál Imre, a Magyar Rákellenes Liga képviseletében, aki már régóta készült hozzánk,
Czompó István polgármester úr és Czompó
Istvánné Erzsike, a Tiszta Porta Rendes Ház
fővédnöke volt. Csordásné dr. Juhász Judit,
a klub elnöke nyitotta meg a programot,
majd Gaál Imre és utána Czompó Istvánné is
köszöntőt mondott, ő egyben tolmácsolta a polgármester jó kívánságait, aki lélekben volt az ünneplőkkel.

Lencsés Anna unokái, Péter Mónika és Péter
Ramóna egy-egy dalt énekelt el, majd Szente
Andrásné Terike unokája, Sulek Mariann a
Hétszínvirág című mesét adta elő, aminek
végkicsengése illett a klub felfogásához. Ezután Beslényi Ildikó klubtag Romhányi József: A teve fohásza című versét olvasta fel
és két saját versét is megismertette a többiekkel.
Kissné Kocsis Magdolna klubtag a 7 éves születésnapra meglepett mindenkit egy köszöntő verssel és további két saját versét olvasta fel.

Az ünnepi műsor rendhagyó módon a klubtagok, illetve
az unokáik szerepléséből állt.

Hétszínvirág

Voltak, akik a szereplés helyett apró emléktárgy készítésére vállalkoztak. Domonkos Istvánné Rózsika mézeskalácsból szívecskét sütött a nőknek és virágot a férfiaknak.
Kiss Mónika mindenkinek szív formájú tűpárnácskát
varrt.
A születésnap nem igazi torta nélkül. Napraforgóval díszített, csokis piskótatortánkat Czompó István polgármester úrnak köszönjük tisztelettel, amit felesége adott
át nekünk. Persze senki nem jött üres kézzel. Sok finom
házi, édes sütemény került még az asztalra a torta mellé,
meg sajtos pogácsa is. Jó hangulatú, kötetlen beszélgetés
közben fogyasztottuk, egymást kínálgatva.
Beslényi Ildikó vezetőségi tag

Néhány hiányzóval, de együtt az elszánt kis közösség
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Csillag Csajszik
Ezt a nevet választotta tavaly novemberben első versenyére készülve 8 pusztaszabolcsi kislány.
Talán inkább kezdjük az elején. 2010. október közepén
tartotta az első edzést Huszár Katalin, az Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület elnöke és edzője.
A lányok nagyon ügyesen, fegyelmezetten dolgoztak,
ezért az edző úgy döntött, hogy a novemberben Adony
város által rendezett kistérségi gyerekaerobik versenyen
elindítja a csapatot. Ekkor kezdődött a versenyfutás az
idővel. A már megtanult elemekből fel kellett építeni egy
koreográfiát, aztán ehhez új elemeket tanulni, nyújtani,
erősíteni, gyakorolni, megfeszített tempóban. Gyakoroltak, hol nevetve, hol sírva, hiszen óvodás, első, második,
harmadik osztályos tanulók vannak a csapatban.
November 20-án, alig egy hónapnyi felkészülés után elindultunk Adonyba, az első versenyre. A gyerekek várakozással teli izgalommal, a szülők leginkább kételkedve
abban, meg tudják-e csinálni ezek az apró lányok.
Nagyon sok csapat indult az I. korcsoportban, amiben a
mi lányaink is versenyeztek.
Ebben a korosztályban ők léptek elsőként színpadra. A lányok fenn mosolyogtak, mi lenn még levegőt venni sem
mertünk, úgy drukkoltunk, hogy minden rendben menjen. És sikerült! Megcsinálták a gyakorlatot, szinte hiba
nélkül! Aztán következett a többi csapat, mind jobbnál
jobb produkcióval. A zsűrinek igen nehéz dolga volt.
Hiába, a szakmai szem olyat is meglát, ami a nézőknek fel
sem tűnik. Hosszas tanácskozás után hozták meg a döntést, és elsőként szólították színpadra a korosztály 3. helyezettjét a Csillag Csajszikat, név szerint: Czodor
Anna-Marie, Török Enikő, Hujber Fanni, Kaczur Virág, Sebesi Nikolett, László Dorina, Sinka Csenge.

SPORT

Az új kislányoknak nehéz dolguk volt, hiszen be kellett illeszkedniük egy csapatba és nagyon nagy lemaradást kellett behozniuk. Figyelemre méltó szorgalommal
gyakoroltak az edzéseken kívül is otthon és az iskolában,
szünetekben is. Meg is lett az eredménye, egy hónap alatt
behozták a lemaradásukat, úgy hogy közben bővítették a
koreográfiát, már készültek a következő versenyre. Most
kicsit több idejük volt, de könnyű dolguk azért nem.
Nehéz megjegyezni a gyakorlatokat, még nehezebb tökéletesen megcsinálni, néha el is törik az a bizonyos mécses.
De a következő héten újra ott vannak a tornateremben és
próbálják újra, jobban, és még tökéletesebben.
2011. május 28-án az Apajon megrendezett 3. Gyereknapi
Aerobik Versenyre hívták a Kistérségi Örökmozgókat,
Pusztaszabolcs csapatát is. Sajnos betegségek és egyéb
problémák miatt nem tudott a teljes csapat ott lenni, 5
kislány indult a versenyen. Nyolc csapat indult a korosztályunkban. Nem tudtuk hogyan fognak szerepelni, hogy
a hiányzó tagok nélkül is sikerül-e majd előadni a gyakorlatot. Aztán a színpadon, mintha láthatatlan zsinórral
lennének összekötve, úgy mozdultak egyszerre, hajszál
pontosan. A többi csapat is nagyon jól szerepelt, a legtöbben már évek óta gyakorolnak együtt. Őszintén szólva,
nem vártunk még a tökéletes gyakorlat ellenére sem helyezést, túl jók voltak a többiek is. Nagyon hosszúra nyúlt
a verseny, türelmetlenül vártuk az eredményhirdetést.
Nagy meglepetésünkre a zsűri úgy ítélte, hogy a legjobb
gyakorlatot a II. korosztályban a pusztaszabolcsi Csillag
Csajszik mutatták be, név szerint Varga Ivett, Tóth Vivien,
László Dorina, Sebesi Nikolett és Sinka Csenge. Aranyéremmel térhettünk haza.

A II. korcsoport győztesei – hiányzók ellenére is tökéletes volt a produkció

Első nekifutásra bronz érem – nagyon örültünk!

Folytatódtak az edzések, a második félévben 2 új kislány
is csatlakozott a csapathoz és volt, aki úgy gondolta mégsem neki való az aerobik csillogó, ám sok munkával járó
világa.

Az edzések folytatódnak, hiszen sok helyre hívják fellépni
a csapatot. Szerepeltek már iskolai és városi rendezvényeken, a pusztaszabolcsi Tűzoltónapon, az adonyi Mozgásfesztiválon, a besnyői Falunapon.
Gyakorolnak és mosolyognak, viszik Pusztaszabolcs hírét,
reméljük minél több helyre.

2011. június

Sinkáné Fritz Anita
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Meghívó
Pusztaszabolcsi Erőnlét Sportegyesület 24. alkalommal
rendezi meg a hagyományos országos fekve nyomó Pusztaszabolcsi 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 polgármester úr, aki egyben a verseny fővédnöke is.
A fekve nyomó ruha engedélyezett!
A verseny kezdete 10 órakor a Masters I. kategóriával

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
alapján változhatnak!
Kategóriák:
Női, Férfi, Junior, Masters és Mozgáskorlátozottak
Az abszolút eredmény számítás alapján kerül díjazásra!
Súlycsoportonként az első helyezettek kupát és oklevelet, a második és harmadik helyezettek érmet és oklevelet, valamint minden résztvevő oklevelet kap.

PUSZTASZABOLCSI NYÍLT FEKVENYOMÓ KUPA
A FEKVENYOMÓ RUHÁSOKNAK KÜLÖN SÚLYCSOPORTOK LESZNEK!
A versenyen bárki részt vehet a saját felelősségére,
amennyiben betöltötte a 14. életévét!
A rendezvény keretén belül minden versenyzőnek és nézőnek ingyenes vérnyomás, cukorszínt és testzsír mérés
lesz a helyszínen!
A verseny közbeni szünetekben színes programok várják
a résztvevőket!

A teljes program részletesen megtekinthető a www.pusztaszabolcs.hu rendezvények menüpontban!
Információ a rendezvényről az alábbi elérhetőségen:

Futballhírek

Györök Attila és Major Norbert.
A harmincadik, záró fordulóban a már kiesett Sárszentágotához látogatott a szabolcsi csapat. Könnyed mérkőzésen, „félgőzzel” is nagy különbségű eredmény született.
6-1-es pusztaszabolcsi siker. Góllövők: Györök Attila (2),
Kovács Balázs (2), Kovács József és Bodoki József. A
mindkét fél számára tét nélkül bíró összecsapásnak inkább volt edzőmérkőzés-hangulata,
mintsem bajnoki.
Az ifjúsági csapat az előző fordulóban elért
nehézkes győzelemmel megtartotta az esélyét, hogy bronzérmes legyen. Ehhez azonban győzni kellett idegenben. A fiúk kellő
önbizalommal, magabiztosan készültek a
mérkőzésre. Ez a pályán is megmutatkozott.
4-0-ra nyertek, és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhattak fel! Remek eredmény ez
a fiataloktól, rég volt ehhez hasonló siker a korosztályban. Reméljük jövőre még fényesebben fog csillogni
az a bizonyos medál.
Összefoglalva, a Pusztaszabolcs egy masszív középcsapat
volt a megyei másodosztályban Voltak remek sikerek, ám
ugyanúgy nem várt eredmények, vereségek is születtek.
Jelentősen ingadozott tehát a teljesítmény.
A csapat körül történt egy jelentő változás, átalakulás
is.Az egyesületnek új elnöke lett, Zserdin Balázs személyében, akinek munkáját Juhász András, Lepsényi János,
Nyeső Ferenc és Varga Gergely segíti. A cél a csapat anyagi
és jogi helyzetének rendbe tétele, így megalapozva egy
még jobb bajnoki szereplést. Kedvező előjelekkel várhatja
minden futballbarát az augusztusban kezdődő új idényt.

Az utolsó három forduló előtt a Pusztaszabolcs továbbra
is a hetedik helyen állt. A tabellán előre lépni már csupán
kisebb szerencsével sikerülhetett volna. A felnőtt
csapat célja a maximális kilenc pont megszerzése volt, mely egyáltalán nem tűnt lehetetlennek. Az ifi csapat továbbra is tartotta a
harmadik helyet, aminek megszerzéséért
nagy küzdelem folyt a bajnokság végéig.
Mint kiderült, minden úgy alakult, ahogy
előzetesen vártuk.
A huszonnyolcadik fordulóban Enyingen
vendégszerepelt a csapat. A fiatalokra kemény mérkőzés várt. Ám senki nem gondolta volna, hogy a hazai csapat könnyedén
nyer. Mégis ez történt. 4 -1-es enyingi győzelem
született. Az ifik így már csupán egy ponttal álltak jobban
az Adony előtt a tabellán, a harmadik helyen.
Ezután következett a felnőtt csapatok mérkőzése. A csapat esélyeshez méltóan játszott, 3-1-re legyőzte a hazaiakat. Gólszerzők: Székely Péter, Kovács Balázs és Tóth
János. Az egyik kötelező győzelem tehát kipipálva.
A következő hétvégén, az utolsó hazai mérkőzésen természetesen mindenki az újabb három pontban reménykedett. Dég csapata volt az ellenfél. Az ifjúsági
mérkőzésen, hatalmas küzdelemben és hátrányból fordítva a szabolcsi csapat 3-2-re nyert, nagy lépést téve a
bronzérem felé.
A felnőtteknek is sikerült szépen búcsúznia a közönségtől.
A dégieg sokáig jól tartották magukat, ám a végén kijött a
két csapat közötti, látható különbség. 2-0. Gólszerzők:
20
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Tisztaság, rend
Már túl vagyunk a tavaszi nagytakarítás idején, de ez
egyáltalán nem jelenti azt, hogy ezt az időt mindenki ki is
használta. Pedig mégis meg kellene, illetve meg kell
tenni! Két dologért is!
Egy édesanya feltétlenül tudja: gyermekeinek, családtagjainak egészsége a lakás tisztaságától is függ.
Mikor annyit hallunk fertőzésekről, felhívásokat a nyers
gyümölcsök és zöldségek kellő megmosására, stb. ezek
előtt kell legyen a személyes és a lakás minden sarkának
való tisztántartása. Ennek fő „szervezője” pedig az édesanya kell legyen. Most, egy-két jó napfényes napon kihordhatjuk az ágyneműket, a téli ruhákat, a nagy
szőnyegeket is a napfényre. Majd átkefélve, kirázva, vagy
verve őket, - mivel – míg „ők” napoztak, - mi már a lakás
minden sarkát meleg vízzel átmostuk, töröltük, mindent
a helyére hordhatunk. (Meleg víz és ruha nélkül nem takarítás a takarítás, ezeket semmiféle pórszívó nem helyettesítheti.)
Édesanyám nyáron a tollpárnákat,
dunnákat is átmosta az anginban, s ezután lett felhúzva
rájuk a tiszta ágynemű. No, nem egy évben egyszer, hiszen minden valamire való asszony 2-3 hetente egész
évben tiszta ágyneműt húzott, - amit a mosóteknő fölé hajolva mosott ki, szenes vasalóval vasalt át - csak a tollak
voltak egy évben egyszer kimosva.
Apropó: erről jut eszembe: Kb. 15-20 évvel ezelőtt a Nyírségben meglátogattam egy kedves baráti családot. A férj
szívbeteg volt, s örömmel mutatták az új gyapjú paplanjukat, amit igen drágán vettek meg, mivel az eladó előadásában elmondta, hogy ha ezzel fog takarózni, - huzat
nélkül - meg fog gyógyulni a szívbetegsége, mivel a gyapjú
természetes anyag. Mosolyogva hallgattam, s csak annyit
mondtam rá: „miért, a toll nem ugyan olyan természetes
anyag?” Bár megütötte fülemet az a szó is, hogy „huzat
nélkül”, de nem szóltam rá semmit sem. Az 53-55. iskolai évben 100 birkát legeltettem nap mint nap, tehát van
egy kis belátásom a gyapjú minőségébe, természetességébe. Azt is átéltem, hogy birkanyírás után a gyapjút többször átmosták, mielőtt a vásárra vitték volna. De
ugyanúgy a libatoll-fosztás előtt a tollat átmosták, - s a
párnákba a tiszta pelyhek kerültek.
Mégis mostanában megdöbbenve tapasztalom, hogy „tanult”, magas iskolákat végzett ház asszonyai is – a finom
gyapjúpaplannal takarják be gyermekeiket - minden
huzat nélkül, hónapokon keresztül, anélkül, hogy kimosnák. Igaz, azt is hallani, hogy télen kiteszik a hóra, s nyáron egyszer kimossák. Nem értem, és nem is fogom soha
megérteni. Minden éjjel izzad bele mindenki, stb., stb., a
gyapjú még jobban beleveszi magába az izzadságot, sokkal jobban, mint a pamut, flokon, vagy műanyag ágynemű!! S elég egy évben egyszer kimosni? - S nem kell rá
huzat?
Nekem is van gyapjútakaróm, - természetesen huzat is
van rajta - de ugyanúgy, mint régen a dunna vagy paplanhuzatot, 2-3 hetente lehúzzuk és kimossuk, a lepedővel együtt, pedig télen az alatt is gyapjú melegítő van. A
takarót májusban felcserélem könnyű, nyári takaróval,
természetesen huzatot húzva rá, az alsó melegítővel
együtt elteszem késő őszig. Kérem, gondolkozzanak el
rajta, milyen levegőt kap vissza a tüdő, a kimosatlan,
huzat nélküli takaróból a negyedik, ötödik, vagy a tízedik
hónap után? Számomra ijesztő, s messze áll az egészségtől.

HÁZUNK TÁJA

Eszembe jut egy rendőr tapasztalata is, amit titkárnő koromban, míg az elnökre kellett várnia, elmondott nekem.
Országos körözés volt kiadva egy férfi ellen, s ezért végigjárta a falut, s inkább az elhagyatott házakhoz csöngetett be. Munkájánál fogva gyakran megfordult a
vasútállomáson, hiszen Pusztaszabolcs nagy része naponta utazik munkába Budapest, Dunaújváros, vagy Székesfehérvár felé.
Sok embert ismert látásból, ha nem is név szerint. Ha jól
emlékszem, a legszélső utca, egyik nagyon elhanyagolt
házát nézegette, - sem kerítés, sem kapu, nagyon gazos
környezet, ezért jó hangosan köszönve várta, hogy valaki
kijöjjön a házból. Nemsokára megjelent az ajtóban az aszszony, akit a mindennapos munkába járása folytán már
„látásból” ismert, s aki mindig úgy nézett ki, mint akit
„akkor húztak ki a skatulyából.” Nagyon meglepődött,
hogy itt és így él. Az asszonyka ebből nem sokat vett
észre, és kedvesen invitálta be a házba. Az előszoba ajtóig el is ment, de mivel szörnyű bűz áramlott kifelé, ezért
szabadkozva mondta, nincs sok ideje, nem érdemes bemennie.
Szeretnék írni egy pár példát írni a rendetlenség
ellentétéről: a túlzott rendszeretetről
Egyik városban az óvodavezető nő szervezte az előadást:
Kezdés előtt elmondta: egy kislány egész nap a nevelők
mellett van, hiába küldik a gyerekek közzé játszani, csak
azt hajtogatja: nekem nem szabad, mert piszkos lesz a
ruhám, s otthon ki fogok kapni.
Kérlek, emeld ki az előadásban, hogy a szigorú rendszeretet tönkreteheti a gyermekünk, vagy férjünk életét,
esetleg a családi életünk felbomlásához is vezethet.
Ekkor eszembe jutott egy másik család. Ott a férj panaszolta: Ha a munkából hazaérek, természetesen papucsban megyek be a lakásba, de mást sem hallok, " oda ne ülj
le, azt ne tedd ide, ott vigyázz" stb. Ezermester vagyok,
nemcsak hogy felépítettem a házunkat, hanem a belső
szerelésekért sem kellett fizessünk semmit, mert mindent
megcsináltam, de semmi kedvem ilyen fogadtatásra haza
menni már.
Kérem, kedves asszonyok!
Nagy különbség van a normális tisztaság szeretete, a
napi elfogadható "rendetlenség", s a "mindenütt minden feje tetején áll”, vagy az elhanyagolt lakás, vagy környezete, mondhatni "kosz" között, s az között, ahol
mindennek vigyázzban kell állnia.
A lakás értünk van, s tartsunk benne egy minden napi
rendet, tisztaságot. Nagyon fáj a lelkem, mikor a fájdalmakkal teli férjnek előírom a különböző brazil típusú terápiák otthoni végzését,
- többek között
az
agyagpakolást - , s ott előttem megszólal a feleség: „ majd
csinálsz valamilyen fekhelyet a kazánházban, s ott beraklak.”
Igen, ez az ember is végig dolgozta életét a családjáért, s
most, hogy beteg, kuksoljon egyedül a
kazánházban, senki sem szól ott hozzá. Ma, amikor a nagy
nejlon lepedőkkel mindent meg tudunk védeni, hogy ne
legyen piszkos, - az „átérzés, a szeretet” hiánya miatt képesek vagyunk magára hagyni betegünket.
Szívünkbe van ültetve a szép szeretete, tehát tegyünk is
érte, hogy egészséges, szép bőrünk, arányos testalkatunk,
tiszta, nyílt tekintetünk legyen.
S ki a legszebb? Akinek az elvégzett jótéteménytől áthatva a boldogságtól sugárzik az arca. Tehát a valódi
szépség bensőnkből tükröződik, árad kifelé.
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Sok szeretettel: Feketéné Bokor Katalin
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Az új portált már mindenki megcsodálhatja

Elegáns belső kialakítás

Az új színpad itt még függöny nélkül

Fogynak a könyvek a polcokról, és fogynak a polcok is az ideiglenes könyvtárból

Csomagolják a könyveket a visszaköltözéshez

Útra készen a bedobozolt könyvek
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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.

Az International Personal Finance magyarországi tagvállalataként Társaságunk, a Provident Pénzügyi Zrt. 10 éve van jelen a magyar pénzügyi
piacon, kiemelkedô szolgáltatást nyújtva ügyfeleinknek országszerte.

Társaságunk bôvülô csapatába ezúton keresünk
részmunkaidôbe, alkalmazotti jogviszonyba:

értékesítési munkatársat, képviselôt
Pusztaszabolcsra.
Ideális jelöltünk:
• magabiztos fellépésû • kitûnô kommunikációs képességgel rendelkezik
• eredményorientált személyiség • szereti a kihívásokat
Feladatok:
• potenciális ügyfelek felkutatása • hitel direkt értékesítése • törlesztô
részletek begyûjtése • meglévô ügyfélkör kezelése
Amit kínálunk:
• alapbér • bónuszjuttatás • mobiltelefon • üzemanyag költségtérítés
• rugalmas idôbeosztás • egy nagy múltra visszatekintô, nemzetközi cég
támogatása • hosszú távú munkalehetôség.

Jelentkezzen!

Amennyiben felkeltettük érdeklôdését, az alábbi módokon tudja
eljuttatni hozzánk jelentkezését:
http://job.provident.hu/ internetes oldalon keresztül leadott jelentkezés
útján, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a kepviselo@provident.hu
e-mail címre, vagy hívja hétfôtôl szombatig 7.30-tól 20.00-ig a Provident
Pénzügyi Zrt.-t a belföldrôl helyi tarifával hívható telefonszámon: 06-4050-50-50 vagy küldje el a KÉPVISELÔ szót és nevét sms-ben, és mi
visszahívjuk: 06-20-55-55-050

Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

Közlemény

KÉPZÉS
Óvodai dajka Okj-s szakmai bizonyítványt,
és europass bizonyítványt adó
3 hónapos képzés indul hétvégenként Dunaújvárosban! Részletfizetés lehetséges.
Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06-30/333-0902
nyilvántartási szám: 00764/2010

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott „A
Könyvtár Szakmai Eszközfejlesztésére” kiírt pályázat keretében a Könyvtár és Művelődési Ház
(2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12.) berendezési és felszerelési tárgyaik beszerzésére
647.512,- Ft összegű támogatásban részesült. A
támogatás a könyvtár nyilvános szolgáltatási tereiben elhelyezett új bútorok, kiegészítő berendezések beszerzésére fordítható. Az elnyert
támogatásból valósul meg a felújított közművelődési intézmény bútorozása.

Kedvezmények az
Agárdi Pop Strandon
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat és az Agárdi Pop Strand között kötött együttműködési megállapodás értelmében a Pop Strandon 2011. évben megrendezésre kerülő saját koncerteken 50 %-os
belépési kedvezményt kapnak az állandó pusztaszabolcsi lakosok.
A kedvezmény igénybevételéhez lakcímet is tartalmazó személyi
igazolvány, vagy egyéb személy azonosítására alkalmas igazolvány
és lakcím kártya együttes felmutatása szükséges. A rendezvényekkel kapcsolatos információk itt tekinthetők meg:

2011. június

http://www.agardipopstrand.hu/news.php
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Közérdekű
telefonszámok

Tó Tévé Videostúdiója – Szabolcs Magazin tévéműsor
szerkesztősége
E-mail: toteve@kabelsat2000.hu
A stúdió telefonszáma: 06-22/570-376 (üzenetrögzítő);
06-22/570-377
A pusztaszabolcsi lakosok számára sürgősségi orvosi
Szabolcs Magazin- „A” hét új műsor, „B” hét ismétléses hét.
ellátás elérhető a nap huszonnégy órájában a
Az ismétlések időpontjai: „A” héten kedden 18 órától,
„B” héten kedden, csütörtökön 18 órától
06-20/933-6767
Datatrans Internet Kft.
Telefon: 22/505-750
telefonszámon, munkaidőn kívül hívható még a kulcsi
Fax: 22/505-753
központi ügyelet száma:
Kék szám: 40/200-677
Invitel Távközlési Rt. Telefonos ügyfélszolgálat: 1443

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

E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt
Hibabejelentés:
06-80-20-50-20
Ügyfélszolgálat:
06-40-545-545
Mérőóraállás-bejelntés:
06-80-210-211
06-25/273-020
06-25/507-770

06-25/273-020 E.ON Dél-Dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Műszakihiba-bejelentés:
06 80-42-42-42
Ügyfélszolgálat:
06 40-22-00-22
Dr. Kádár Attila gyermekorvos:
06-20/986-6060
Mérőóraállás-bejentés:
06 40-22-00-22
és 06-25/272-467
Fogorvos: dr. Óvári Péter
06-25/273-029 DRV Zrt. Velencei Információs Pont
Védőnői szolgálat:
06-25/273-034 – víz- és csatornaszolgáltató
Telefon:
06 40-24-02-40
Fax:
06/84/501-299
Írisz Gyógyszertár (Adonyi u. 43.)
06-25/273-019
(nyitva: H-P: 8.00-16.00; Szo: 8.00-12.00) Magyar Posta Zrt. Pusztaszabolcsi Fiókja
Telefon:
06/25/273-025, 06/25/273-024
Új Városi Gyógyszertár (Kossuth L. u. 501/3/a hrsz)
06-25/271-588
Styx Temetkezési Kft.
(nyitva: H-P: 8.00-19.00; Szo:8.00-13.00)
Telefon:
25/271-080, 25/507-720,
Gyöngypatika (Velencei u. 68.)
25/507-721, 25/272-520,
30/9621-764, 30/607-1310, 30/351-9112
06-25/271-625
(nyitva: H-P: 7.00-18.00; Szo: 8.00-13.00)
Vertikál Építőipari és Kommunális Szolgáltató Rt. –
Körzeti megbízott:
06-20/967-6247 kommunális hulladékszállító
Telefon:
06-22-576-070, 36-22-366-029,
Polgárőrség:
06-20/310-6014
Fax:
06-22-576-071
Önkéntes tűzoltók:
06-70/379-8156 Ügyfélszolgálat: Hidrakom Kft,
Pusztaszabolcs, Adonyi u. 42.
Tel: 30-68-81-181
Konténerrendelés:
DÉSZOLG
Kft,
Kábeltelevízió Építő és Szolgáltató Kft.
Tel: 25-50-45-20
Telefon: 22/570-372 Fax: 22/570-375 Adony, Dózsa György u. 64.
Folyékony hulladék elszállítása: Varga János Takarékszövetkezet Adonyi u. 41.
2457 Adony, Dózsa György u. 35/1
06-25/273-028; 06-30/436-5453
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: Beslényi Ildikó, Csiki Andrea, Dudásné Mester Judit, Feketéné Bokor Katalin,
Jónásné Kovács Bernadett, Kissné Kocsis Magdolna, Nagy Ákos, Polákovics Tamás, Sinkáné Fritz Anita, 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:
24

2011. június

