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Beköszönt a nyár
Döbbenetes hírt olvastam a minap: egy alig kétéves
kislányt órákra a felforrósodott autóban hagyott az apja, a
gyereket eszméletlen állapotban vitték kórházba, ahol pár
nap múlva meghalt. A szülők egyetemi tanárok, felelős
beosztásban, nem lehet azt mondani, hogy nem voltak tisztában a következményekkel. Az apa egyszerűen elfelejtette,
hogy a lányát nem adta be a bölcsődébe, hanem a kocsiban
van, és bement dolgozni. Elképzelni is szörnyű, hogy mit
élt át a kicsi a hőség, a szomjúság hatására.
Rögvest itt a nyár, a napok egyre melegebbek. Eddig vágyakoztunk a meleg, a napfény, a napsütés után. Most itt van
végre, de vigyáznunk kell – nemcsak a túlzott napozás árt,
de a túl meleg is, mert ha nem iszunk elegendő vizet vagy
hűvös teát, akkor könnyen kiszáradhat a szervezetünk.
Amiért a bevezető történetet leírtam: semmiféle élőlényt
– se gyereket, se kutyát, se macskát, se semmit – soha,
még rövid időre se hagyjunk a bezárt autóban, még akkor
se, ha az ablakot kicsit lenyitva hagyjuk. Soha nem tudhatjuk, hogy mi történik velünk, körülöttünk, és a pár
percből esetleg órák lesznek. Nálunk ne következzen be
olyan tragédia, mint a fenti, amely Olaszországban történt. A bűnbánattal nem lehet visszahozni az életbe a
gyermeket! Vigyázzunk gyermekeinkre, mert ajándékba
kaptuk őket!
Kiss Kornélia
Képzeletben átadjuk ezt a virágcsokrot a tanároknak,
tanítóknak, óvónőknek, dajkáknak,
akik egész évben odaadóan foglalkoznak
a kisebb-nagyobb gyermekekkel.

Spiró György: Bada tanár úr
Megtanított szeretni, tudunk hát gyűlölni is.
Megtanította, mi az értékes, tudjuk tehát azt is,
mindig, bármilyen élethelyzetben, mi a talmi.
Megtanította nekünk az irodalomban, mi a tragédia.
Képessé tett minket arra, hogy saját életünkben is
érzékeljük és megéljük a tragikumot.
Teljes életet kaptunk Bada tanár úrtól.
(A kép illusztráció)

"Ember lenni mindig, minden körülményben."

(Arany János)
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2011. áprilisi
képviselő-testületi ülés
Napirendek előtt:
Tájékoztató a két ülés közti eseményekről
Kérdések, interpellációk
1. Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
2. A szociális ellátások helyi rendszeréről szóló rendelet megalkotása
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010.
évi ellátásának átfogó értékelése
4. A családgondozói feladatok 2010. évi ellátásának átfogó értékelése
5. A József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és
Óvoda előirányzat növelési kérelme
6. A 4-es és 2-es átemelőben szivattyúk rekonstrukciója
7. Külterületi földrészletek megközelítése
8. Lakásbérleti kérelem
9. Szerződéskötés háziorvosi helyettesítésre
10. Tájékoztató a 2011. évi Szabolcs Napok előkészületeiről
11. Tájékoztató a 2011. évi Életmód és Szenvedélyek
Napja előkészületeiről
12. Éves működési támogatás folyósításának engedélyezése
13. A gyámhatósági feladatok ellátásának átfogó ellenőrzése
14. Jegyzői hatáskörbe tartozó egyes szociális igazgatási
ügyek intézésének átfogó ellenőrzése
15. Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás
16. Pályázat díszvilágítási eszközök beszerzésére
17. Állásfoglalás megyei intézmények átszervezéséről
18. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása (XI.) és a belső ellenőrzésről
szóló megállapodás módosítása
19. Jelentés a Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás
2010. évi tevékenységéről
20. Könyvtári és Művelődési Ház bútorzat megrendelése
21. Javaslat közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére
Zárt ülés
22.
Javaslattétel elismerő címekre
23.
Polgármester szabadságának jóváhagyása

Néhány napirendi pontról részletesebben
2. A képviselő-testület a 2006-ban megalkotott, a szociális
ellátások helyi rendszeréről szóló rendeletét az eltelt 5
év alatt 27 alkalommal módosította. Most megalkotta és
elfogadta az erről szóló új rendeletet, mely megfelel az
aktuális törvényi szabályozásnak.
Meghatározza a támogatások kifizetésének szabályait;
tartalmazza a rendszeres szociális segélyekre jogosultak
körét; a helyi lakásfenntartási támogatásra jogosultság
feltételeit; meghatározza a méltányossági ápolási díj jo2

gosultsági feltételeit; az átmeneti segély fajtáit és a jogosultság feltételeit; rögzíti a temetési segély megállapításával kapcsolatos jogosultsági feltételeket; tartalmazza,
hogy mely szociális rászorultságtól függő pénzbeli juttatásokat lehet természetbeni szociális ellátásként nyújtani,
meghatározza ezek jogosultsági feltételeit; rögzíti a köztemetés költségeinek megtérítésével kapcsolatos szabályokat; a méltányossági közgyógyellátás jogosultsági
feltételeit; tartalmazza az adósságkezelési szolgáltatás feltételeit, a támogatás megállapításával kapcsolatos szabályokat, és együttműködési kötelezettséget tartalmaz; a
szociális alapszolgáltatások biztosításával és igénybevételével kapcsolatos eljárásokat, jogosultsági feltételeket
tartalmaz. A rendelet mellékletei a szociális intézményben fizetendő térítési díjakat és a kérelmek benyújtására
rendszeresített formanyomtatványokat tartalmazza.
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátással kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy 2008 óta lassú, de folyamatos a lakosság fogyása Pusztaszabolcson. a 2008. évi
6419 főről 2010-re 6376 főre csökkent a lakosság lélekszáma. Fontos kiemelni, hogy amíg 2000-ben és 2002ben 10-18-cal több gyermek született, mint ahányan
elhaláloztak, addig ez a szám 2005. és 2009. közötti időben megfordult és mintegy 15-27 fővel több az elhunytak
száma, mint amennyi kisgyerek született, ez a szám 2010ben majdnem egyenlő. Míg 2005-ben a 18 éven aluli pusztaszabolcsi lakosok száma 1476 fő volt, addig 2010-ben
csupán 1370 fő.
A gyermekvédelem területén a következő ellátásokat biztosította az önkormányzat: rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult 425 fő, akik ingyenes tankönyvellátásban és gyermekétkeztetési kedvezményben részesültek. Az év folyamán 66 család kapott igazolást, mint
védendő fogyasztó szociális rászorultsága alapján. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást adott a Szociális és
Egészségügyi Bizottság 308 esetben. Rászoruló gyermekek nyári étkeztetésére 2010-ben adott be pályázatot
az önkormányzat, ennek köszönhetően 88 gyerek étkezhetett ingyenesen a nyári szünidő alatt. A „Mindenki ebédel” program keretében 20 gyermek kaphatott hétvégére
és az iskolai szünetek idejére felmelegíthető készételt,
konzervet.
Sajnálatos, hogy a gyermekek veszélyeztetettségének leggyakoribb okai az anyagi, megélhetési problémák; gyermeknevelési problémák; családi konfliktus; a szülő vagy
a család életvitele; szülői elhanyagolás; szenvedélybetegség.
5. Foglalkozott a képviselő-testület a József Attila Közös
Igazgatású Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításával. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása kötelezően megszervezendő, az ehhez szükséges átszervezési
eljárás megindításának megkezdéséről és az alapító okirat mennek megfelelő módosításáról a képviselő-testület
rendkívüli ülésen döntött.
10. A képviselő-testület elfogadta a Szabolcs Napok rendezvényeinek és költségvetésének tervezetét, melynek financiális része három, pontosabban négy részből tevődik
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össze: a rendezvények nagyobb részét az önkormányzat
által a Szabok Napok megrendezésére elkülönített keretéből finanszírozza a város; a könyvbemutató, az orgonahangverseny és a szabolcsi képek digitalizálásának
költségeit a Hagyományőrző és hagyományteremtő alapítvány fedezi; a 2010. évben nyertes LEADER pályázat
koncert és hangosításra nyert részéből fedezi az önkormányzat a Karthago koncertet és a hangosítást; a Motoros
Nap rendezvényeinek költségeit pedig a Motor Ördögei
állják.

Szabolcs Napok
2011. tervezett programjai még helyszínek nélkül
Július 29. péntek
Felvonulás a Tűzoltószertártól a Művelődési Házig
(Sárbogárdi Fúvószenekar)
18.30
Művelődési Ház átadása
Szabolcs Napok megnyitója
19.30
Fogadás

Két ülés közti események
29-én elballagtak a végzős diákok a Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium falai közül, mint arról
előző lapszámunkban már hírt adtunk. Az eső jól jött a mezőgazdaságnak, de sajnos az ünnepélyes esemény utolsó
perceit elmosta. Polgármester úr részt vett Szabadegyházán a Művelődési Ház ünnepélyes átadásán. Szokásosan április végén tartotta éves közgyűlését a Pusztaszabolcsi
Szabadidő Sportegyesület.
Látványos, komplex vegyikatasztrófa-elhárítási gyakorlatot
tartottak városunkban 2011. május 11-én, szerdán a vasúti
pályaudvaron, melynek gyakorlata május 5-én volt. Az egész
napos program egy törzsvezetési gyakorlattal indult, majd ezt
követően a résztvevő szervezetek képviselői elmondták, hogy
mi a teendőjük, az előre ismertetett feltételezésű veszélyhelyzet során. A gyakorlati feladatok végrehajtása a MÁV pályaudvaron és a közeli közterületen zajlott mintegy 160 fő
részvételével – katasztrófavédelem, rendőrég, tűzoltók, polgárőrség, mentők, MÁV szakemberek működtek közre. A gyakorlat utolsó helyszíne a sportpálya volt, ahol sebesültgyűjtő
hely került felállításra. A gyakorlat zárásaként értékelték az
egész gyakorlatot. Reméljük soha nem lesz szükség arra, hogy
élesben kelljen elhárítani egy katasztrófahelyzetet.
Üzembe helyezték a térfigyelő kamerarendszert.
Sikeres Tűzoltó Családi Napot rendeztek az önkéntes tűzoltók
Flórián nap tiszteletére, aki a tűzoltók védelmezője.
Szőke Erzsébetet odaadó munkájáért a Magyar Vöröskereszt
Országos Elnöksége Bronz fokozatú elismerésben részesítette.
Dr. Dorkota Lajos Fejér megyei kormánymegbízott részvételével polgármesteri fórumot tartottak Kulcsban, ahol a
kormánymegbízott tájékoztatást adott a kormány várható
önkormányzati reformjáról; az intézményfenntartásról – a
tervek szerint a tanítók, tanárok fizetését az állam biztosítaná, de a fenntartási költségek az önkormányzatokat terhelnék; a járások létrehozásáról – az okmányirodát
működtető települések lesznek várhatóan járási székhelyek.
Az Adonyi Rendőrőrs részvételével rendőrségi napot tartottak Iváncsán. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület
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Július 30. szombat
9.00
Duatlon
10.00-tól
Motoros Nap
11.00
Könyvbemutató
11.00
Kosárlabda, streetball
14.00
Kiállítás megnyitó
19.00
Orgonahangverseny
20.00
Karthago koncert
22.00
Utcabál
23.00
Tűzijáték
Július 31. vasárnap
8.30
Kispályás foci
10.00
Kerékpáros verseny
15.00-19.00
Gyerekprogramok
15.00-tól
Műsor: helyi tánccsoportok, Százhalombattai Népdalkör, Salina Tánccsoport, Pyrgosz Tánccsoport, Kenyér Klári - Mészáros János Elek - Jenei Gábor
magyarnóta-operett műsora

közgyűlésén vett részt polgármesterünk Előszálláson.
Sikeresen lezajlott a Négy Évszak Maraton tavaszi fordulója.
A Nemzeti Kulturális Alaptól 647 000 Ft-ot nyert az önkormányzat a könyvtár bútorzatára. Megkezdődött a Művelődési Ház és Könyvtár műszaki átadása.
Csányi Kálmán, aki az un. uszodaperben képviseli Pusztaszabolcsot, tájékoztatta a képviselő-testületet az ügy alakulásáról, ami jelenleg nem túl biztató ránk nézve, mert
Iváncsa 18.882.817 Ft-os követeléssel lépett fel. Az erről
szóló dokumentumot előző nap kapta és gyorsan továbbította, hogy lehessen egyeztetni. Iváncsa az előző tárgyaláson úgy érezhette, hogy van keresnivalója, ezért állhatott elő
ezzel a követeléssel.
Vezér Ákos elmondta, hogy pervesztés esetén 35-40 millió
forintot kellene fizetnünk. Furcsa, hogy a képviseletünket ellátó ügyvéd nem tudja, hogy január óta használjuk az uszodát és fizetünk érte. Az iváncsai követelésről szóló levelet
iktatás és melléklet nélkül küldte el. Jelentős összeget fizettünk már neki, és úgy tűnik, hogy nem foglalkozik az üggyel.
Két éve Perkáta javasolta ezt az ügyvédi irodát és mi elfogadtuk, hogy Pusztaszabolcsot is képviselje az ügyben.
Kátai György megkérdezte, vajon elkülönítve kezelik-e Pusztaszabolcs és Perkáta ügyét, mert az ellenkezője látszik. Szeretné tudni, hogy ténylegesen hogyan állunk a perben, mert
ha – mint újabban kiderült – vesztésre, akkor célszerű lenne
peren kívül megállapodásra jutni. Esetleg jó lenne ügyvédi
irodát váltani.
Tüke László kiemelte, hogy Iváncsa pénzügyileg bajban volt a
fenntartás miatt, lényegében azzal, hogy január óta használjuk az uszodát és fizetünk, segédkezet nyújtottunk. Csányi Kálmán nem jogi szakember, nem várható el tőle a szakmai
hozzáértés.
Czompó István azt mondta, ügyvédet váltani, vagy peren kívüli megállapodásra törekedni jelenleg csak akkor célszerű,
ha valamilyen döntés már történt az ügyben.
Kátai György szerint valóban nem jogi szakemberek a képviselők, de volt idő – nem is olyan régen – mikor egyesek határozottan állították, hogy jól állunk a perben, mert ezt mi
csak megnyerhetjük.
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Paál Huba emlékeztetett L. Simon László országgyűlési képviselő ígéretére, hogy a kormány felülvizsgálja a PPP-s beruházásokat, és a kivásárlás és a hitelterhek megszűnése
után csökkennek a fenntartási költségek.
Csányi Kálmán azt mondta, a bíró arra törekszik, hogy minél
inkább összehozza a két település ügyét, ezért kérdezett a
biztatási kárral kapcsolatban.
A polgármester kiemelte, hogy majd csak attól az időponttól változik a helyzet, ha ez így megvalósul. Az államtitkár
asszony szerint 60%-kal, de mi örülnénk, ha reálisan 40%kal csökkennének a fenntartási költségek. Jelenleg nem látható, hogy lesz-e a kormánynak pénze erre, de még akkor is
lehet, hogy válogatni fognak, mert vannak nagyobb költségű
beruházások is. Biztos, hogy a bíró biztatási kárt ítél meg, de
mi 2005-ben elfogadtuk, hogy az akkori számítások szerint
évi 7 millió forinttal hozzájárulunk az uszoda fenntartásához. A perben szereplő másik két település nem hozott semmiféle ez irányú döntést korábban.
A kérdések, interpellációk sorában elsőként ismét az Iskola utcai buszparkolást említette Szajkó János: állítólag 80
cm mélyen kellene kiszedni a vállalkozónak a földet, majd
kővel alapozni a buszleállás helyét. Ezt nem képes felvállalni,
egyszerű, mintegy 20 cm vastag kőzúzalék leterítésével gondolta a busz leállóhelyének a kialakítását. Másik problémaként szólt a kóbor kutyákról Szajkó János, amik az óvoda
környékén vannak, hol egy, hol több. Van olyan személy, aki
eteti ezeket a kóbor jószágokat.
Czöndör Mihály felhívta a figyelmet arra, hogy az egyik helységnévtábla alatt lóg a partnertelepülési kiegészítő tábla
egyik fele; valamint a Velencei u. 52. szám előtti árokban
magas a fű, de a kertben, a telken is. Meg kellene keresni a tulajdonost, hogy vágja le, ha nem akkor le kell kaszáltatni és
kifizettetni vele a munkát.
Csányi Kálmán jelezte, hogy a József Attila utcában a zöldséges elfoglalja a járdát a kipakolással, egyben kérdezte,
hogy fizetnek-e közterület foglalási díjat.
Tüke László aziránt érdeklődött, hogy kié a posta előtti terület; lehet-e kényszer kaszáltatni, ha magas a fű vagy gazos
a terület egy telken; működnek-e a térfigyelő kamerák?
Kátai György jelezte, hogy a Béke utcánál az aknaszem megbillent, meg kellene javítani a nagyobb baj elkerülése végett.
A Besnyői úton darabok fagytak fel, a legközelebbi aszfaltozásnál szükséges lenne a javítás.

Paál Huba a KPM által javított Velencei úttal kapcsolatban
azon véleményének adott hangot, hogy nem sok köszönet
lesz a javításban. A Kossuth utca, ami az első aszfaltos utcánk, állapota erősen romlik.
Czompó István válaszaiban elmondta, hogy megnézi, valóban 80 cm mélység szerepel-e a buszleálló kialakításánál;
megkérte Szajkó Jánost, hogy a kutyabefogásnál segítsen
távol tartani a befogást akadályozó asszonyokat; az un. kényszer kaszálást csak vállalkozó végezheti, aminek nem kevés
a költsége, és nem garantált, hogy a tulajdonos majd kifizeti;
a József utcai üzlet tulajdonosát felszólították a díjfizetésre,
azóta nem pakol ki a közterületre; a térfigyelő kamerák működnek; a gödrök, kátyúk javítása több százezer forint. Van
ugyan elkülönítve utakra pénz, de ha kátyúzásra fordítjuk,
akkor a július-augusztus folyamán kiírásra kerülő útépítésre
szóló pályázathoz nem lesz önrészünk. Kérte a DRV jelenlévő képviselőjét, hogy az aknaszemeket javítsák, valamint
jelezte a polgármester, hogy a Bajcsy utcában ismét elvittek
5 db aknafedelet.
Vezér Ákos elmondta, hogy felszólítjuk és kötelezzük a tulajdonost a parlagfű és gyomirtásra, volt már ilyen. A költségek
sikeres behajtása kétséges. Az elhagyott telkekre „behatolni”
se nagyon kell, mert a kerítés is rossz állapotban van.
Ezzel kapcsolatban Tüke László felvetette az un. elbirtoklás
lehetőségét, miszerint ha valaki egy elhagyott, parlagon lévő
földterületet bizonyos ideig művel, akkor egy idő után a tulajdonába kerül annak, aki műveli. Lehetséges lenne-e ez az
önkormányzat esetében – gondozná a város az elhagyott telkeket és aztán évek alatt így a bortokába kerülhetne.
A polgármester és a jegyző is egyaránt kétségesnek minősítette ezt a lehetőséget, mert a tulajdonos egyszer csak jelentkezhet és akkor felesleges volt a ráfordítás, az
elbirtoklásról egyébként a bíróság dönt.

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. április 13-án
megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott
határozatának tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat
Képviselő-testületének 2011. április 28-án
megtartott nyílt ülésén hozott
határozatainak tartalma

A137/2011. (IV.13.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve az
energetikai beruházásra vonatkozó ajánlatot, úgy dönt, hogy megbízza a
Megújuló Energia Központ Bt.-t (1037 Budapest, Bécsi út 244.) a
• Polgármesteri Hivatal (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. hrsz.:113/1 ),
• Védőnői Szolgálat (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 39., hrsz.: 1103/1),
• Könyvtár és Művelődési Ház (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 12. hrsz.:
958/2),
• Általános Iskola (2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 14., hrsz.: 158/1),
• Manóvár Óvoda (2490 Pusztaszabolcs Velencei út 65., hrsz.: 448),
• Zsiráf Óvoda (2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc u. 21/1., hrsz.: 1076/1)
önkormányzati ingatlanokon történő beruházásokra vonatkozó
pályázatok megírására.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a nyilatkozatok, valamint a szerződés aláírására.
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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.

140/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Kiss Kornéliára, a Szabolcs Híradó főszerkesztőjére bízza,
hogy Hajdó Györgyné levelét, illetve Vezér Ákos jegyző által írt válaszlevelet a Szabolcs Híradóban megjelenteti-e vagy sem.
141/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előző
Képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.
142/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójáról szóló rendelet-tervezet szövegét elfogadja.
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143/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati tulajdonú Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 50.
sz. alatti, 111/1. hrsz-ú ingatlan második szintjén lévő három helyiség bérletére vonatkozóan, a Pusztaszabolcsi Helyi Kft-vel, 2011.
január 6-án létrejött bérleti szerződés, 2011. május 1-jei hatállyal,
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a bérlőt.
144/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet szövegét
az alábbi módosítással elfogadja:
„2. § E rendelet 2011. június 1-jén lép hatályba.”
145/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásáról szóló 13/2005.(VII.5.) Kt számú rendelet 3.§.(6) bek. alapján
elfogadja a Pusztaszabolcsi Sport Klub elszámolását a 2010. november 7-i Szt. Imre napi búcsú megrendezése utáni sportpálya
helyreállítás költségeinek biztosítására kapott 300.000 Ft önkormányzati támogatás felhasználásáról, amennyiben az elszámolást
az egyesület részéről aláírták.
146/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010.
évi adózás és az adóhátralékok alakulásáról készült beszámolót elfogadja.
147/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérhátralékáról szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
148/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a KRESZ-TERV 2000 Kft (8000 Székesfehérvár, Tompa M. u.
25.) által – az Arany János utca csapadékvíz elvezetésére vonatkozó lakossági kezdeményezésre – készített szakvéleményt, de az
önkormányzat 2011. évi költségvetése nem teszi lehetővé a javasolt csapadékvíz elvezető árkok megépítését, különös tekintettel
arra, hogy az utcában csak extrém mennyiségű csapadék okoz vízelvezetési problémákat.
149/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a „Javaslat csapadékvíz elvezető árok építésére a Gárdonyi
Géza utcában” című, 78/2011. (II.24.) Kt. számú határozat végrehajtását visszavonja.
A Képviselő-testület a „Gárdonyi Géza utca egy része vízelvezetésének megoldása” címmel létrehozott előirányzatot megszünteti és
2269 ezer Ft-tal megemeli az útkarbantartás dologi előirányzatát.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés módosítást terjessze be.
150/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a Gárdonyi Géza utca teljes hosszában, kétoldali árok építése
árán megoldandó csapadékvíz elvezetés egyesített (engedélyezésikiviteli) tervdokumentációját, árazott és árazatlan költségvetési
kiírását elkészítteti, valamint megbízást ad az engedélyeztetési eljárás lefolytatása érdekében a tervdokumentáció engedélyező hatósághoz történő benyújtására.
A Képviselő-testület a beérkezett árajánlatok közül – az ár és határidő együttes igyelembevételével – a legkedvezőbbet, a KRESZTERV 2000 Kft. (Székesfehérvár, Tompa Mihály u. 25.) által
benyújtottat fogadja el, melynek bruttó bekerülési összege:
431.250,- Ft.

VÁROSHÁZA

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
munkát a KRESZ-TERV 2000 Kft-től – az előterjesztés szerinti árajánlatban közölt tartalommal – megrendelje – a 2011. évi költségvetés Polgármesteri Hivatal „dologi és egyéb folyókiadások”
előirányzata (útkarbantartás részelőirányzat) terhére – bruttó
431.250,- Ft bekerülési összegért, a megrendeléstől számított 30
nap teljesítési határidővel.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előterjesztés szerinti szerződés aláírására, és a költségvetési rendelet beterjesztésére, mely az átcsoportosítást tartalmazza.
151/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja
azt a javaslatot, mely szerint az áramlási viszonyok javítása és a települési átemelők terhelhetőségének optimalizálása érdekében a
József Attila utca Mátyás király utca és Velencei út közötti szakaszán, az északnyugati oldalon lévő, meghibásodott gravitációs
szennyvízcsatorna rekonstrukciós munkálatainak végzése folyamán az üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.,
címe: 8601 Siófok, Tanácsház u. 7.) javaslata alapján megépítesse
a 2,7 m mély, 1 m belső átmérőjű, előre gyártott elemekből álló vasbeton tisztító csomóponti aknát a 2011. évi víziközmű fejlesztés
előirányzat terhére – bruttó 206.750,- Ft bekerülési összegért.
152/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint
jóváhagyja.
153/2011. (IV. 28.) 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 1-jével
a feladatellátásra kötött vállalkozói szerződést megszünteti.
1.)Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2011. július 1-jétől a körzetet maga látja el úgy, hogy szerződést köt dr. Kovácsai Sándor háziorvossal a körzet helyettesítésére.
• Az önkormányzat közalkalmazotti bértábla szerint kinevezi
háziorvosi asszisztensnek Okos Károlyné ápolónőt.
• Az önkormányzat külön szerződés útján gondoskodik a rendelő takarításának ellátásáról.
• A háziorvosi ellátáshoz szükséges eszközöket a visszavételezést és leltározást követően átadja a helyettesítést végző orvosnak.
• A közműórákat az önkormányzat átíratja a saját nevére (ennek
felének felét izeti a II. számú háziorvosi körzet háziorvosa).
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 az önkormányzat 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 inanszírozási szerződést az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli
Területi Hivatalával (8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.) kösse meg.
A képviselő-testület a fenti intézkedések megvalósítása érdekében
a polgármestert felhatalmazza a szerződések, kinevezések, megbízások aláírására.
A Képviselő-testület az alábbi határozatait zárt ülésén hozta:
154/2011. (IV. 28.),155/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozat
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Gyereknap
Május első vasárnapja az édesanyák napja – őket köszöntjük, és a nagymamákat. A hónap utolsó vasárnapja
pedig a gyerekeké. Úgy tűnik, sok családban ilyenkor erejükön felül próbálnak kedvezni a család legifjabb tagjainak ajándékokkal, édességgel. Pedig a szeretet nem
anyagiakon múlik, hanem az odafigyelésen. Biztos sok
gyerek szívesebben venné, ha az év minden napján inkább meghallgatná az anya és apa, hogy mi történt az óvodában, iskolában. Jobban örülnének egy sétának,
kirándulásnak a közeli rétre, erdőbe; egy biciklitúrának,
ahol növényeket, állatokat csodálhatnának meg; egy mesének arról, hogy milyen volt, amikor az anya és az apa
volt gyerek, hát még a nagyszülők gyerekkora milyen érdekes lehetett.

Nagyon tetszett a tánctanulás

Fontos a játék, az együttlét, a közös időtöltés. Ezért van
évek óta gyereknapi rendezvény Pusztaszabolcson is –
több éven keresztül áldozatkész képviselők és más adományozók finanszírozták a rendezvényt, 2010-ben pedig
több civil szervezet és vállalkozók összefogásával az önkormányzat (a közművelődés-szervező) szervezte a gyereknapi programot.

csapat jelentős sikereket ért már el, a hastáncosok már a
kistérségen túlra is elvitték városunk hírét, a két ifjú latinos pár pedig az országos versenyeken ért el eddig is
többször a rendkívül erős mezőnyben 8-10-12. helyezést.
Sokan kihasználták a lehetőséget, hogy néhány lépést,
mozdulatot megtanulhattak a két csoport vezetőjétől Gölöncsérné Judittól (latin) és Róka Mónitól (hastánc).
Közben a baba-mama klub két lelkes vezetője, Gazsó Renáta és Koltai Zsuzsa só-liszt gyurmázással foglalta le a
szobrászkodásra hajlamos gyerekeket. Főleg a lányokat
vonzotta a gyöngyfűzés Szabóné Ibolya irányítása mellett,
aki többfelé képviselte már városunkat és jelentős elismerések birtokosa. Az Önkéntes Tűzoltók a merészebbeket
foglalták le: biztonsági rögzítéssel felhúzták a vállalkozót
egy fára, majd le is engedték. De Popovics Icu felügyelete
mellett lehetett színezni, rajzolni, sőt tűzoltással kapcsolatos tesztet is kitölthettek – a végén díjakat kaptak a legügyesebbek és minden résztvevő egy szelet csokit
majszolhatott el. Idén sem maradt el az Öreg Diákok Baráti
Köre szervezte (Domakné Zsuzsa és Domak Zsanett felügyelte) aszfaltrajzverseny, ahol az alsósok és a felsősök is
kaptak díjakat. Óriási sikere volt a pónifogatnak Dancs István irányításával, ami minden körre egész kocsiderék kisebb-nagyobb gyereket vitt el. A változatosság kedvéért a
Harmónia Egyesület asszonyai idén a lángos helyett palacsintát sütöttek – ezt kapták uzsonnára a gyerekek. Hagyományosan gyereknapon kapják meg a fagyijegyet a
tavaszi szemétszedésben résztvevő gyerekek, amit rögvest
be is válthatnak egy jégkrémre. Közben megérkezett Ricsi
bohóc, akit alaposan megdolgoztattak főleg a nagyobb, 1012 éves lurkók. A műsora végén majd szétszedték a fotózkodó, autogramkérő rajongók. Egyetlen hiányosság, hogy
műszaki okból nem ért ide az ugrálóvár, de majd Szabolcs
Napok alatt pótolhatnak az ugrálni vágyók.

Gyerekek a színpadon Ricsi bohóc rendezésében

Népszerű volt a pónifogat

Idén új helyszínt kerestünk, és a Kastélykertbe tettük át a
rendezvényt - vasárnap délután két órától kezdődött a
műsor, de többen már kevéssel egy óra után a helyszínen
voltak és láthatták az előkészületeket. A Szegedi Miniszínház tagjai építették a színpadra a díszletet a Rémusz
bácsi meséi hátterének. Ez a mese akkor volt látható a tévében, amikor még nem a Való Világ volt a fő attrakció,
hanem esténként meséket nézhettek a gyerkőcök, amikben a jó győzött, a rossz elbukott. A mese után a hastáncosok és a latinosok műsora következett. Mindegyik
6

A felsoroltakon kívül köszönet Czompó István polgármester úrnak a támogatásért, Szőke Erzsébet alpolgármester asszonynak a szervezésbeli közreműködésért,
Budai Lászlónak a színpadszállításért, a Tiszta Utak Élő
Táj elnökének és tagjainak a segítségükért, Ekker Lászlónak és a közmunkásoknak a háttérmunkáért, és állandó
technikusunknak a hangosításért. Remélem senkit sem
hagytam ki, a gyerekek nevében mindenkinek egy hatalmas köszönöm.
(Szomorúan és zárójelben jegyzem meg, hogy voltak, akik
rémhírek terjesztésével akarták meggátolni a rendezvény
sikerét – nem jött be! Hogyan gondolhatná bárki is, hogy
belépőt szedne valaki a gyereknapra!)
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még akkor is, ha esetleg az anyuka elaltatta is. Az íriszükön
nyilvánvalóan megmutatkoznak a félelemcsíkok.

Kedves Olvasó!

A mai korban feltétlenül szükséges, hogy gyermekeik
legjobb barátja az édesapa és édesanya legyen. Ha teljes bizalmát beléjük helyezheti, ez neki nagy megnyugvást jelent. De ezt csak akkor tudja elérni az anya, ha
mondhatni „családi szokássá” teszik az egymás iránti
őszinteséget, egyenességet. Bármilyen lelki fájdalom
éri az iskolában, tudja, hogy hazaérve mindent elmondhat, meghallgatják, tanácsot kérhet, s bízhat
abban, hogy vele éreznek. A legkisebb kortól kezdve a
gyermek úgy néz szüleire, mint egy biztos háttérre. Ha
bármi probléma lenne is, nem kell arra gondolnia,
hogy hova meneküljön, mert bízik meg-bocsátó szeretetükben. Fontos, hogy érezze az egymásért élés örömét, gondolataik, terveik közös egységét. Közös
játékok, közös munkák, közös kirándulások, ezekre fog
felnőtt korában a most még gyermek - legszívesebben
emlékezni, s ekkor mindig melegség fogja átjárni szívét.
Örömmel írhatom, vannak igazán odaadó, gyermekükért
élő szülők is, - hála a jó Istennek - akik lelkileg, fizikailag
mindent megtesznek gyermekeikért. Nem marad el az esti
beszélgetés, ha kell a mese, és a nevelés sem, hiszen bölcs
Salamon írásában olvashatjuk, hogy „a szabadjára hagyott
gyermek megszégyeníti az ő anyját.” (Példabeszédek
29,15.) Sokszor azt tapasztalom, hogy ma a gyermekek szüleik által „eltartva vannak” csak! - minden nevelés nélkül.
Egy óvónő mesélte nekem: A gyermeket elvitték egy orvosi
vizsgálatra, Budapestre. Délután két órára már hazaértek,
s az anyuka visszahozta gyermekét arra a két órára az óvodába, nem hogy örülne, hogy egész nap a gyermekével
lehet, még arra a két órára is visszahozza – szinte menekülve a gyermekével való együttléttől. Kicsit meglepődtem,
s azóta is nagyon sajnálom azt a kis gyermeket.

A Gyermeknap és a Pedagógusnap örömteli nap kell legyen
úgy a gyermekek, mint a felnőttek számára. A gyereknek
érezni kellene, hogy ő fontos a szüleinek, a családnak. A Pedagógus napon az egész évben a tanulókért mindent megtevő tanároknak, nevelőknek érezniük kellene, hogy a
szülők értékelik egész évi nehéz munkájukat.
Tehát e két „ünnep” sikeres megtartásához feltétlenül be
kell kapcsolnunk a „harmadik” sorba a szülőket!! Nélkülük nem lehet boldog Gyermeknap, sem boldog Pedagógusnap.
A szülő-gyermek jó vagy rossz kapcsolata, s hasonlóan a
szülő-pedagógus kapcsolata nagyon befolyásolhatja a gyermek-pedagógus kapcsolatát is.
Létszükségletünk a család, a környezet megbe¬csülése, de
legfőképpen a szeretetre van szükségünk. Gyakran hiányzik az a meghitt, szeretetteljes családi légkör, mely szükséges a teljes emberi személyiség kibontakozásához. Az
édesapa és édesanya szerepe dön¬¬tő lehet az emberpalánta Istenre találásában. Szeret¬ni úgy tanul meg, ha szeretik. Szeretném itt idézni a Brazíliából 1992-ben hozott
faliképen olvasható verset. Érdemes rajta elgondolkodni:
GYERMEKI ÜZENET
• Mondod, hogy én vagyok a jövő, ne hagyj a jelenben magamra.
• Mondod, hogy én vagyok a remény, a béke, ne okozz békétlenséget nekem.
• Ne kívánságod szerint, ünnepnapokon szeress, állandó
szeretettel nevelj.
• Nem arra vágyom, hogy játékszered legyek, példás szavakat, életet kérek tőled.
• Munkára, jóságra, kedvességre, megbocsájtásra, tisztességre, becsületességre nevelj.
• Lábamat az igazság útjára vezesd.
• Formáld, irányítsd éltemet akkor is, ha szenvedést, szívfájdalmat okoz nékem.
• KÉRLEK! Nevelj engem ma úgy, hogy holnap miattam ne
kelljen sírnod.
(Ismeretlen író; portugálból fordította Bokor Katalin)
Mi az első kérése ennek a gyermeknek: „Ne hagyj a jelenben
magamra.”
Ez természetesen csak úgy érhető el, ha lelkileg is, fizikailag is a baba mindig maga mellett érezheti édesanyját. Hiszen a magzatkor második felében már „hallja a hangokat,
a zajokat, figyel a viselkedésekre.” Érzi, hogy nincs egyedül. Sajnos a legtöbb helyen mikor hazaérkeznek a kórházból, a kisbaba az előre gyönyörűen elkészített
gyermekszobába kerül, s az eddigi boldog „közeli kapcsolatnak” szinte vége van, kivéve a szoptatás, a tisztába tevés
idejére, s esetleg egy kis esti foglalkozgatásra. Pedig minden kisgyermek ágyának legalább hat éves koráig az édesanyja ágya mellett lenne a helye. Mellett, írtam, s nem az
édesanyával egy ágyban! A baba érzi, hogy egyedül van,

Kedves Anyukák:
„Egy gyermek sem akart megszületni, tehát minden gyermek születése előtt ezt kellene mondania a szülőknek:
Gyermekem! Ha pompával nem is tudlak várni, de szeretetben bőven lesz részed! Jöjj!” A gyermeknek nincs szüksége sok dologra, csak vidám, békés, szerető otthonra.
Kedves Szülők!
Tegyék boldoggá gyermekeik napjait, hogy majd ők is erre
igyekezzenek Önökkel szemben idős napjaikban.

PEDAGÓGUSNAP
„Bene doct, qui bene distinguit = Jól tanít, aki jól tud megkülönböztetni.
Nagyon tetszik nekem ez a meghatározás. Egy nevelőnek
mindig képeznie kell önmagát, hogy másokat tanítani tudjon. Módszerei nagyon jók lehetnek, ha látja melyik diákjához milyen kulcs való, melyiknek milyen képessége, vagy
hiánya van. Melyiket mire kell serkenteni, vagy éppenséggel
inteni. Nem-csak értelmi képességekkel, hanem széles lá-
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tókörrel is kell bírnia; nemcsak nagylelkűnek, hanem
nemes szívűnek is kell lennie! De legfontosabb, hogy szeresse a gyerekeket.
Gyakorlati életükben nélkülözhetetlen a tapasztalat. Rend,
alaposság, pontosság, önuralom, derűs hangulat, kiegyensúlyozott vérmérséklet, önfeláldozás, feddhetetlenség, udvariasság lényeges tulajdonságok mindnyájunk számára.
Csak akkor gyakorolhat maradandó pozitív befolyást, ha ő
is cselekszi a jót a tanítványaival való mindennapi kapcsolatában. Állandóan magasabb teljesítményekre és jobb
módszerekre törekszik. Élete folyamatos növekedés. Az
ilyen tanító munkájában elevenség, felüdítő erő van, amely
lelkesíti tanítványait is.
Hogy ezek túlzott elvárások a mai világban? Lehet, de ezért
hivatás és nem szakma pedagógusnak lenni.
A gyerek megérzi, hogy a tanító bízik benne, és csak kevesen lesznek, akik nem akarnak majd méltónak bizonyulni
a bizalomra, elismerésre.
Elnézést kérek a kedves szülőktől, de szinte megdöbbenve
hallgatom sok tanító, tanár panaszát: „Beleírtuk gyermekük
ellenőrzőjébe, hogy mikor várjuk a kedves szülőket szülői
értekezletre, s alig két-három szülő jön el, hogy halljon valamit, vagy kérdezhessen gyermeke tanulásával kapcsolatban.”
Sok szülő - mondhatni sajnos, hogy nagyon is sok - a nevelés nagy felelősségét, az óvónőkre, a tanítókra, a tanárokra
hárítaná át. Ez nagyon helytelen gondolkodás. A szülői nevelést, a szülői felelősséget senki nem tudja pótolni.
Az együttműködés munkája a szülőknél kezdődik az otthon
életében. Tanítsák meg gyermekeiket arra, hogy hűek legyenek Istenhez és mindenkihez, akivel kapcsolatba kerülnek életükben. Ha ilyen neveléssel küldik őket iskolába,

nem lesz ok aggodalomra; támogatják majd tanítóikat, és
tanulótársaiknak is példaképül, bátorításul szolgálnak.
Azok a szülők, akik ilyen nevelést nyújtanak, valószínűleg nem bírálgatják a tanítót gyermekeik jelenlétében. Érzik, hogy gyermekeik érdeke és az iskola iránti
igazságos eljárásuk megköveteli, hogy amennyire csak
lehetséges, támogassák és becsüljék azt, aki megosztja
velük a felelősséget.
Ha a tanítók meglátogatják tanítványaikat ott-honukban,
megismerik azokat a körülményeket és ha-tásokat, melyek
között élnek, jobban fogják tudni, hogy hogyan kezeljék
őket. Az a nevelés, amely úgy fejleszti az értelmet, hogy
önálló gondolkodásra bátorít, olyan erkölcsi jelentőséggel bír, amelyet csak nagyon kevesen értékelnek. A helyes és
helytelen közötti különbségtevés képességével csak akkor
rendelkezhetünk, ha egyénileg mindig Istenre támaszkodunk.
Befejezésül: Minden PEDAGÓGUSNAK, aki szívvel-lélekkel
végzi igen nehéz és felelősségteljes munkáját, mély tisztelet és megbecsülés jár. Tanítványaitól azért, mert egész
évben fejleszteni akarta tudásukat, a szülőktől pedig azért,
mert gyermekeik értelmi színvonalát igyekeztek emelni
minden erejükkel.
Szüleimtől úgy tanultam, hogy tanáraink nagy tiszteletet
érdemelnek, hiszen ők is az életre akarnak nevelni bennünket, s hogy ez milyen sikerrel jár, az nemcsak rajtuk,
hanem saját magunkon is áll. Tehát becsüljük meg őket.

Biztosan mindenkinek van egy
hasonló élménye/emléke

Büszkeség és köszönet

Gyerekként, talán öt éves lehettem, mikor egy májusi vasárnap teljesen egyedül próbáltam egy szál orgonát letörni.
Emlékszem nehezen akart sikerülni. De végül megszereztem. Egyedül, csakis én. Örömmel köszöntöttem fel vele
édesanyámat anyák napja alkalmából.
Aztán húszon évvel ezelőtt első szülött leányom kis
óvodásként egy kora reggeli órán így szólt hozzám: - Van
egy titkom! S már énekelte is az”Orgona ága, barackfa
virága…”című kis dalt. Örömkönnyek között öleltem
magamhoz.
Két évvel később a középső lányom boldogan állt ki társaival, és gátlások nélkül a maga pöszeségével harsogta az
óvoda falai között az anyák napi köszöntőt.
Pici lányom alig tudott tipegni, mikor egy-egy szál orgonával a kezükben verset szavalva ébresztettek hárman
együtt.
Az idén visszamentünk az időben.
Anyák napján reggel sorban állva, virággal a kezükben verset mondva leptek meg.
Azt gondolom, hogy minden édesanya nevében beszélek,
ha gyereknap alkalmából megköszönöm gyermekeinknek
a tőlük kapott életünket ezzel a kis verssel.

Kívánom, hogy minden szülő és minden tanuló így emlékezzen tanáraira.
Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin

Itt vagytok nekem,
Tiétek mindenem.
Vigyázom léptetek,
Köszönöm éltetek.
Köszönöm az első anyut,
Az első mosolyt,
Az első lépést,
Az első hibát.
Köszönöm, hogy adhattam,
Hogy mit adtam tükör,
Tükör, melybe nézni büszkeség nekem.
Köszönöm a tőletek kapott életem.
Itt megragadva az alkalmat, szeretnék köszönteni minden
gyermeket.
Különösen a Pusztaszabolcsi Önkéntes Tűzoltóság gyermek csapatának tagjait a testület nevében.
Megköszönni az önzetlen segítséget, amit e rövid idő alatt
immár másod ízben nyújtottak a helyi programokon. (Tűzoltó családi nap, gyereknap)
Köszönjük, és nagyon számítunk rátok a jövőben is!
Popovics Ilona
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Szabolcs Vezér Gimnázium és
Szakközépiskola
Dráma versenyeredmények
2010/2011
Felkészítő tanár: Tánczos Krisztina
Violin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény – pusztaszabolcsi telephely
/Szabolcs Vezér Gimnázium/
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny dráma
tantárgyból
1. forduló 11 fő /emelt szintű dráma- és színháztörténeti
ismeretekből írásbeli/
2. fordulóba jutott 5 fő: Debreceni Vanda, Debreceni Márk,
Winkler Edina, Pintér Klaudia, Határ Judit – gyakorlati pályamunka elkészítése Moliére komédiái kapcsán
3. forduló – országos döntős: szóbeli és gyakorlati feladatokkal
Winkler Edina 16. helyezett
Debreceni Vanda 20. helyezett
Országos drámajáték- színjáték verseny
Egyéni: Sebestyén Gina 2. korcsoport 2. hely
Kerekes Ádám 3. korcsoport: 3. hely
Csoportos: Kerekes Ádám, Török Lilla, Kaluz Vivien, Major
Nikoletta 3. helyezett
Debreceni Vanda, Debreceni Márk: különdíj
Marosvölgyi Barbara megnyerte a Vígszínház országos
jelenetírói pályázatát: a kamaszélet problémáiról
Megyei színjátszó verseny
1. díj : Férfi és nő c. előadás
3. díj: A mama vizsgázik c. előadás
Különdíj: A helység kalapácsa
Egyéni különdíjak: Marosvölgyi Barbara, Sándor Dávid,
Sebestyén Gina, Kovács Alexandra, Kaluz Vivien

A mama vizsgázik

KÖR – a Radnóti Színház országos színháztörténeti
versenye középiskolásoknak
3 csoporttal /egyenként 6 fős/ dolgoztunk, 4 internetes
forduló után most várjuk a döntőbe jutottak listáját
/egész éves munka/
Októberben emelt szinten drámából érettségizett 6 fő
/átlaguk 4,3/
Májusban középszinten drámából érettségizik 7 fő
Fejér Megyei Diáknapok Diákszínpad kategória
A mama vizsgázik: arany minősítés
A helység kalapácsa: ezüst minősítés
Félévi vizsgadarabok:
7-8. Stílusgyakorlatok
Georgius diák kalandjai
9-10. Petőfi: A helység kalapácsa
11-12. Szenes Béla: A mama vizsgázik
Év végi vizsgadarabok:
7-8. Óperencián innen és túl – mesejáték
9-10. Kukás guru – paródia
11-12. Herkules-bonbon – kabaréjelenet
VIII. Henrik válása – paródia
Kamasz-bazár: életjáték
Tánczos Krisztina

Sikersorozat a

Szabolcs Vezér Gimnáziumban
Az OTP Fáy András Alapítvány országos alkotópályázatán iskolánk a következő díjakat nyerte a június 3-i díjkiosztón a Budavári Palotában:
- az intézményi fődíjat 700 ezer Ft értékben
- a tanári fődíjat Tánczos Krisztina tanárnő kapta
- irodalom kategóriában / vers, mese, novella, forgatókönyv, fiktív napló/ a 7 díjazottból 5 a mi diákunk:
Várkonyi Flóra 12.d, Horváth Zsanett 12.d, Csillag Vivien
12.d, Stern Dorottya 10.d, Sztojka Vivien 10.d
Az Ács Kató Irodalmi Alapítvány országos versenyén
AZ ÉV ÍRÓI MŰHELYE fődíjat kapta a Tánczos Krisztina
tanárnő által vezetett csoport: a 7.d, 8.d, 10.d tanulói

A Fáy András Alapítvány pályázatának fődíjasai

Várjuk a leendő hetedikeseket és kilencedikeseket iskolánkba, mely barátságos, családias környezetben biztosítja tanulóink tehetségének kibontakoztatását.
Az idei tanévben már 4 országos versenyen is elnyertük
a fődíjat!
Csányi Kálmán igazgató
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TÁRSadalmi Szolidaritás program
2011.
A TÁRSadalmi Szolidaritás program intézményünkben,
a pusztaszabolcsi Fejér Megyei Önkormányzat Szabolcs
Vezér Gimnáziumában, Szakközépiskolájában és Kollégiumában 2011-02-27-től 2011-05-20-ig tartott.
A munkát 2011-02-27-én kezdtük programkezdő megbeszéléssel, a lebonyolítás rendjének megvitatásával, s az
első tevékenység is erre a napra esett. A későbbiekben
megbeszélést folytattunk a partnerszervezetekkel az önkéntes munka formáiról, lehetőségeiről, feltételeiről, ezt
követően diákjaink kiválaszthatták a számukra leginkább
tetsző feladatokat. Természetesen egy ezidáig ismeretlen
tevékenységtípusra a tanulókat fel kellett készíteni mind
munkavédelmi, mind lelki szempontból.
A programok összeállítása során arra törekedtünk,
hogy az önkéntes munkát vállaló diákokat minél mélyebben belevonjuk a helyi közösségi életbe, illetve a szociális
kompetencia fejlesztése érdekében többféle társadalmi
munka közül választhassanak. Az előkészítő és felkészítő
tevékenységek után diákjaink választhattak a felkínált lehetőségek közül olyan feladatot, amely személyiségükhöz
a legközelebb állt, illetve bizton érezhették, hogy sikeresek lehetnek benne. Tevékenységtípusokat tekintve a vállalható feladatok a következők voltak: természeti
környezet szépítése, tavaszi nagytakarítás, kortárs segítő
csoport működtetése, újságkihordás, templom ablakainak cseréje, kerítésfestés, idősek látogatása és segítése,
rászorulók segítése, rendezvényszervezés.
A legelső önkéntes munka a Civil Kurázsi-díj díjkiosztó
ünnepségének lebonyolításában való segédkezés volt.
Ennek során a diákok megismerhették egy rendezvény
szervezésének fázisait az előkészítéstől a lebonyolításon
át az utómunkálatokig. Fontos hangsúlyozni, hogy a február 27-i ünnepség igazán stílusos programkezdésnek bizonyult, hiszen a fent nevezett díjat azok kapják
városunkban, akik kiemelkedő munkájukkal a közösségi
életet gazdagítják.
Ugyanilyen kompetenciákat fejlesztő program volt a
Kistérségi Népdaléneklési verseny lebonyolításában való
részvétel 2011-04-13-án, ahol a hangsúly a hagyományok
ápolására esett. Az önkéntesek e feladat során megmutathatták a kreativitásukat is, hiszen a verseny színhelyéül
szolgáló Közösségi Ház díszletét saját ötletük alapján,
saját kezükkel készítették el a versenyt megelőző napon.
A természeti környezet védelméért, illetve a lakókörnyezet élhetővé és széppé tételéért dolgoztak az önkéntesek március 23-án illetve április 9-én. Az márciusban
tavaszi nagytakarítás keretében rendbe tették a kutyakiképző pályát. A jól végzett munkáért cserébe finom paprikás krumplival kedveskedtek az önkénteseknek a
Kutyabarát Klub tagjai, majd egy kis kutyás bemutatót is
tartottak, amit Hufnágel Dávid saját kutyusa, Bébi az önkéntes kutya is érdeklődve nézett.
10

Áprilisban a Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület tavaszi
nagytakarítást hirdetett, melynek keretében több civil
szervezettel és az önkéntesekkel együttműködve rendbe
tették a két templomkertet, a templomokat, illetve kitakarították a Közösségi Házat. A civil szervezetek itt finom
ebéddel köszönték meg a résztvevőknek a munkájukat.
Ezen túl egy diákunk segédkezett a katolikus templom
ablakinak cseréjében is május 07-én, többek pedig 13-án
lefestették az igen rozsdás Gyermekjóléti és Családsegítő
szolgálat kerítését. A közösségépítés és informálás, tehát a
nyilvános kommunikáció formájával ismerkedhettek meg
diákjaink a templom faliújságának átrendezésekor, újraszerkesztésekor. A közösségi élet és a közösségi terek
szebbé tétele volt tehát az egyik nagyon fontos része a pályázatunknak, hiszen a fiatalokat a közösségért aktívan tevékenykedő állampolgári létre kívántuk ezáltal ösztönözni.
Az önkéntesség számunkra másik fontos aspektusa az
empátia és a szociális érzékenység fejlesztése. Fontosnak
tartottuk, hogy diákjaink olyan önkéntes munkát is végezhessenek, amelyben a hangsúly mások segítésén van.
Az egyik ilyen feladat volt egy kortárs segítő csoport létrehozása, ahol a jó tanuló középiskolás diákjaink segítettek a tanulási nehézségekkel küzdő általános iskolás
gyermekeknek. Nagyon fontos, hogy mindez nem iskolai
környezetben zajlott, hanem a Családsegítő Szolgálat hangulatos nappali szobájában. A tanulás során diákjaink matematika korrepetálást tartottak, segítettek a házi
feladatok megoldásában, illetve gyakorolták a helyesírást.
Reményeink szerint ez a tevékenység folytatódik, hiszen
nagyon hasznosnak bizonyult, s igény is mutatkozik rá.
Szintén a Családsegítő és az Alba Caritas által szervezett programokon az önkéntesek szembesültek azzal,
hogy lakóhelyükön milyen sok rászoruló él. 2011-04-22én néhány önkéntes élelmiszercsomagokat állított össze
és osztott szét a pusztaszabolcsi segítségre szoruló családok számára, majd május 11-én néhányan használt ruhákat vittek a Boldogasszony Közösségi Házból a
Családsegítő szolgálathoz, majd ezeket a ruhákat szétválogatták és összehajtogatták, hogy az Alba Caritas használt ruha vásárát segítsék és megkönnyítsék.
Magyarország öregedő társadalmában igen sok magányos vagy éppen segítségre szoruló idős ember él. Egy jól
működő társadalom nem hagyja magára az időseit, nem
fordul el tőlük. Az Iváncsai Református Egyházközösség
lelkészének segítségével 4 önkéntes párosával hetente látogatott idős embereket, akikkel beszélgettek, s az esetlegesen felmerülő apróbb házi munkában segítettek
nekik. Ugyanez a program a Családsegítő szervezésében
nem tudott megvalósulni, ugyanis az idősek jelentős része
bizalmatlan az idegenekkel szemben, illetve bezárkózva
él. Hosszú folyamat lesz, mire ez a beállítódás megváltozik, de apró lépésekkel kell előre haladni ezen a területen, hiszen az idősek segítése általános emberi
kötelességünk, s ez a tevékenység a fiatalok számára tanulandó
(Folytatjuk)
Nagy Tímea
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Megyenap 2011.
Fehérvárcsurgó (május 14.)
Idén a festői Fehérvárcsurgón rendezték a Fejér megyében a
Megyenapot. A rendezvény hivatalos részét képezte az ünnepi
közgyűlés, az Új Széchenyi Terv konferencia, a Fejér Termék
konferencia és a Szűz Mária szobor megkoszorúzása.
A látványos és minden érdeklődőnek szóló programok a színpadon és a kiállító helyeken zajlottak. Népzenei és néptánc
előadásokat láthattak a megyei amatőr csoportok közreműködésével.
Ami minket, pusztaszabolcsiakat jobban érdekel, az a képzőművészeti és kézműves kiállításon részt vevő négy szabolcsi
hölgy szereplése. Kádár Tünde és Petrik Szilvia (róluk a következő számban írunk) festményeivel vett részt a rendezvényen, Szabó Tiborné Ibolya és Schnee Jánosné Erika pedig
gyöngyékszereivel. Most ők mesélnek a rendezvényről.
A Megyei Művelődési Központ honlapján jelent meg a felhívás,
hogy lehet jelentkezni a megyenapi kiállításra. Telefonos egyeztetés után minden leendő kiállítóhoz elmentek a szervezők megnézni a munkáikat. Ekkor javasolták, hogy adjunk be
pályaművet zsűriztetésre. Személyenként 3-3 munkával lehetett indulni, de mi egy-egy szettel jelentkeztünk. Az előzetes válogatást követően a zsűri véleménye alapján mind a kettőnk
pályaművét kiállításra javasolták. Ez a kiállítás benn a kastélyban volt, nagyon elegáns környezetben. Nagyon örültünk neki,
mert ez az első igazán jelentős rendezvény, ahol részt vettünk.
Tavaly jelentünk meg a nyilvánosság előtt a kistérségi Duna
Fesztiválon, amelynek Kulcsban volt a kézműves része, Adonyban pedig a záró gála. Találkoztunk ismerősökkel is Fehérvárcsurgón, de a kistérségből kevesen voltak, főleg a kézművesek
és a képzőművészek közül. Nagyon jól éreztük magunkat, csodálatos a kastély, a park, az egész környezet gyönyörű. Olyan
volt az egész, mint egy hatalmas kirakodóvásár. Csodálatos,
gyönyörű műveket láttunk a résztvevők kiállító asztalain.

Szabó Tiborné Ibolya és Schnee Jánosné Erika

Most nagy izgalommal készülünk az augusztusi rendezvényre,
ahol megyénként zsűrizik a beadott alkotásokat, és amiket kiválasztanak, azok a budapesti kiállításra kerülnek. A szervezők
elmondása szerint a zsűri nemcsak értékelni fogja a pályaműveket, hanem szakmai tanácsokkal is segíteni fogja az alkotókat,
ami a további fejlődést tudja majd segíteni.
Lelkesen készülünk és bízunk benne, hogy ezen a megmérettetésen sem fogunk szégyent vallani.
Gratulálunk Ibolyának és Erikának és további sikerekről szeretnénk hírt adni velük kapcsolatban.

Csodálatos gyöngyékszerek
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Megérdemelt elismerés
Szőke Erzsébetnek kiemelkedő vöröskeresztes munkája elismeréseként a Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés Bronz
fokozatát adományozta a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetése dr. Habsburg György elnök és Selymes Erik főigazgató
aláírásával.
Gratulálok az elismeréshez. Mi szerepelt a díj átadásakor az
odaítélés indoklásában?
A vöröskeresztes munka, elsősorban a véradás szervezéséért kaptam az elismerést. Korábban ezt Szotyoriné Marika
szervezte évente két alkalommal, nagyon lelkiismeretesen.
Minden alkalommal 50-60 fő között volt a véradók száma. Ő
kért meg 2008-ban, hogy menjek el Dunaújvárosba a Vöröskereszthez, el kellett hozni valamit. Akkor hosszasan beszélgettünk az illetékesekkel és azóta én szervezem a véradást,
most már évente három alkalommal, mindig 70 feletti véradó jön el segíteni. Fejér megyében nálunk a legmagasabb a
véradók száma. Célunk, hogy az Életmód és Szenvedélyek
Napján elérjük a 100 véradót.
Mióta végzel vöröskeresztes munkát?
Korábban nem volt Pusztaszabolcson a Vöröskeresztnek
szervezete, csak nagyon régen, és 2008-ban úgy gondoltam,
hogy meg kellene szervezni nálunk is. Ehhez adott indítást a
dunaújvárosi beszélgetés.
Képviselő vagy, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
voltál, alpolgármester vagy – erős szociális érzékenységgel
megáldva.
Harmadik ciklusban vagyok képviselő, 2002-ben indultam
először és elég jó eredményt értem el. a polgármester már
akkor felkért és megbízott a Szociális Bizottság vezetésével
és csináltam két cikluson keresztül.
Most is támogatod, segíted a munkájukat.
Hát igen, bár a tényleges munkában nem vehetek részt, de az
Életmódnapok szervezését nem szeretném teljesen átadni,
mert az a szívügyem.
Az Életmód Napot te találtad ki?
Nem, ez egy tragédiával indult: 2000 vagy 2001-ben történt,
egy 17 éves fiú zacskóból szipuzott és meghalt. Akkor találta
ki talán Jakus János, hogy szervezzenek egy drogellenes
napot, amit tudomásom szerint először Csombók Pali szervezett meg. Együtt szervezte az Oktatási Bizottság a Szabolcs
Napokkal. Mikor 2002-ben én lettem a Szociális Bizottság elnöke, akkor úgy döntött a képviselő-testület, hogy osszuk
meg a két rendezvényt, a Szabolcs Napok legyen az Oktatási
Bizottságé, az Drogellenes Nap pedig a Szociális Bizottságé.
Mányi Erzsivel és a lányával Rixivel, aki az általános iskolában a hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozott, meg a
szenvedélyproblémával küzdőkkel – neki van ilyen végzettsége, tehát velük kezdtük szervezi a Drogellenes Napot. Két
délután volt, az egyiken kerékpároztunk, a másikon drogellenes programokat tartottunk. Sajnos 50-60 főnél többen
nem jöttek el, mert, aki drogozott, az nem jött, mert lebukik,
aki nem drogozott, azt meg nem érdekelte. Ezért szerveztük
és kereszteltük át Életmód és Szenvedélyek Napjára, mert jó,
követendő szenvedélyek is vannak. Közben Rixi elment dolgozni Battára, de nekem sok segítségem volt és van is. A nyolc
év alatt szépen kinőtte magát a rendezvény.
Minden rendezvényre, akár az Életmód Napokra, akár az Idősek Világnapjára, akár a Gyereknapra mindig jelentős támo12

gatást – nem feltétlenül anyagi támogatást – szoktál összegyűjteni vállalkozóktól. Az sem titok, hogy saját magad is áldozol a közösség céljaira, nem kiveszel, beteszel a „kasszába”.
Nehéz ezt kifejezni, de én nagyon szeretek adni, én ilyennek
születtem. Nekem nagyon jólesik, ha adhatok másoknak, borzasztó nagy örömet okoz, ha látom a másik örömét. Azt hiszem, jó lenne, ha sok ember így gondolkodna, és nem mindig
a „magamnak és magamnak” vezetné őket.
Mindig nagyon sok vállalkozót megkeresek és nagyon szívesen segítenek, legalábbis úgy vettem észre. Senki nem utasít
vissza, azt szokták kérdezni, hogy most mire lenne szükség,
most mit adjanak. Lehet, hogy éppen öt kg liszt, vagy két kg
cukor, vagy zsugor ásványvíz, amivel segíteni tudnak.
Amikor a vörösiszap károsultjainak gyűjtöttünk Devecser,
Kolontár lakosainak, akkor a Vöröskereszt égisze alatt, rengeteg tartós élelmiszer, ruhanemű gyűlt össze, amit aztán a
vasút kisteherautóval szállított el, és nem is tudták egyszerre
elvinni.
Visszatérve a Szociális Bizottsági munkádhoz. Mindenki tudja,
hogy te szabolcsi vagy, sőt talán mindenkit ismersz is Pusztaszabolcson. Ez bizonyára előny volt a számodra a segélyezésnél, a segélyek odaítélésekor, hiszen tudod, hogy milyenek az
igénylő körülményei.
Azért mindenkit nem ismerek, mert sokan jöttek is, meg a fiatalokat kevésbé, de mindenkit el tudok helyezni. Az emberek
kb. 70 %-át ismerem. Harminckét éve itt is dolgozom, sokan
megfordultak a tsz-ben is. A Szociális Bizottságban viszont a
külsős tagok, pl. Horváth Lajosné mindig nagy segítség volt
számomra, mivel szociális, családsegítő vonalon dolgozik, ők
ismerik azt a réteget, akik rászorulnak a segítségre.
Köszönöm a beszélgetést, jó egészséget és lankadatlan kitartást kívánok további munkádhoz, életedhez!
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MIRE GONDOLJUNK
PÜNKÖSDKOR?
Olvassuk el figyelmesen a Szent Bibliában leírtakat a tanítványok
idejében levő Pünkösdről:
„És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig
maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok
mennyei erővel.” Lukács 24,49. „Hanem vesztek erőt, minekutána
a Szent Lélek eljő reátok: és lesztek nékem tanúim, úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában és a földnek mind
végső határáig.” Ap.cselekedete 1, 8.
Az előkészület ideje a mélységes, komoly töredelem és az önvizsgálat napjai voltak számukra. Érezték lelki szegénységüket és felülről, az Úrtól kérték a kenetet, mely alkalmassá teszi őket a
lélekmentési munkákra. Tisztán látták, hogy az Evangéliumot el
kell vinniük az egész világnak, s buzgón könyörögtek azért az
erőért, melyet Jézus megígért nekik. Kértek, és hitték az ígéret beteljesedését: Kérjetek és megadatik néktek.
A Szentlélek olyan változást idézett elő bennük, hogy a hit hősei
lettek. Ez a csodálatos adomány a világ előtt erős bizonyíték volt
arra, hogy megbízatásukat a menny pecsételte meg. Akik értették
a különböző nyelveket, bizonyították, mily tökéletesen beszélik a
tanítványok ezeket. Szerető Mesterük ígéretét betartva, csodát tett
velük. A csodálatos erőnek, melyet a tanítványok elnyertek, első
megnyilvánulása: Péter apostol prédikációja Jeruzsálem nagy nyilvánossága előtt.
Félreérthetetlenül elmondja Jeruzsálem népének, hogy a Jézus
Krisztust feszítették meg, de „Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és
a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától kitöltötte ezt, a mit
ti most láttok és hallotok.” Ap.csel. 2,24.33.Sokan ráébredtek szörnyű bűnükre, s kérdezték: „Mit cselekedjünk atyámfiai, férfiak?
Péter pedig monda nékik: „Térjetek meg és keresztelkedjetek
meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.”
Mit tettek a papok most a tanítványokkal? Vakságukban ezek a vezetők – felháborodásukat jogosnak tartván – teljes dühvel jártak
el azok ellen, akik az általuk képviselt igazságokat elvetették, s elhatározták, hogy az ilyen eszmék hirdetését megszüntetik, azok
képviselőit elfogatták. De mi történt? Éjjel az Úr angyala megnyitotta a börtön ajtaját és így szólt a tanítványokhoz: „Menjetek el,
és felállván, hirdessétek a templomban az életnek minden beszédit.” Természetesen újból elfogatták, s maguk elé állították őket.
Amikor a főpap így szólt: „Nem megparancsoltuk-é nektek parancsolattal, hogy ne tanítsatok Jézus nevében? Péter azt felelte: „Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek.”
Mit is tesz a Szentlélek? A megtérő bűnösnek, aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, a Szentlélek kinyilatkoztatja Isten Bárányát,
aki hordozza a világ bűneit. Meggyőzi a bűnről. Ha a bűnös átadja
magát a Lélek megelevenítő befolyásának, akkor megtérésre jut és
felismeri az isteni követelmények iránti engedelmesség fontosságát. Jézus milyen jelzőkkel látta el a Szentlelket: Az mindenre
megtanít majd titeket, elvezérel majd titeket minden igazságra,
oktatja a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ő segít az életszentség útján járni, s feltárja az ember előtt a belső értékek gazdagságát.
A Lélek kiárasztása az apostolok napjaiban a korai esőt jelképezte,
mely dicső eredményeket érlelt. A próféciák, amelyek az evangélium hirdetésének kezdetén a korai eső kiáradásában teljesednek,
a lezárulásakor a késői esőben ismét teljesedni fognak. Meg van
ígérve, hogy nem lesz kisebb az az erő, amivel Isten az evangélium
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hatalmas munkáját lezárja, mint amilyennel elindította.
Az egész földön ezernyi hangon szól majd a figyelmeztetés. Csodálatos dolgok fognak történni. Betegek gyógyulnak meg, és a
hívők munkáját jelek és csodák kísérik. Sátán is dolgozik, de
hamis csodákkal. Még tűzet is hoz alá az égből az emberek
szeme láttára. (Jelenések 13,13.) A föld lakóinak el kell dönteniük, ki mellé állnak.
Ma is ugyanúgy, mint a Jézussal élő tanítványoknak, egy komoly előkészületre van szükségünk, hogy drága Megváltónk
betölthessen Szentlelkével.
Betöltetni azt is jelenti, hogy előzetesen kiüríttessünk. A Szentlélek és az „én” nem foglalhatja el ugyanabban az időben a szív
trónját. Egyedüli tennivalód, hogy átadod magad, és az Úr nemsokára eljön az ő templomába. Minden szívben van egy kereszt és
egy trón. Ha Jézus a trónon ül, az „én” a kereszten van. A Szentlélek csak azoknak adatik, akik alázatosan keresik Istent, s
magukat vezetni és megvilágosítani engedik Általa
Az Úr Jézus mindenkinek szóló parancsán kell elgondolkoznunk:
„Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban
van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam.” Ján.5,39. Már gyermekkoromban úgy értettem ezt az
igét, mint most. Családunkban reggel-este ének- bibliaszöveg felolvasása és közös ima volt. Nekem természetesnek tűnt, hogy megbeszéljük a nehezebben érthető szavakat, próféciákat – tehát
nem csak egy sima kötelességtudó felolvasást végeztünk. Ezt
nagyon fontosnak tartottam, „hiszen abban van a ti örök életetek.”
Ismernem kell a feltételeket, tudjam mihez viszonyítani mindennapi életemet, a ruházkodástól, az élelemig, az ünnepekig. Vajon a
mai divatos csoda-gyógyítások milyen lélektől származnak?
Ugyanaz a Szentlélek által gyógyítanak, mint amilyennel a tanítványok rendelkeztek? Jézus által a vak gyógyításának történetében hogy felel a meggyógyult fiú a zaklató kérdésekre:
„Csodálatos, az hogy ti nem tudjátok honnan való (Jézus) aki
az én szemeimet meggyógyította. Pedig tudjuk, hogy az Isten
nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és
az ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.” János 9, 30-31. A
hamis dolgokat a hely és az idő megrostálja. Jézus szavaira érdemes komolyabban odafigyelni. „Mert hamis Krisztusok és hamis
próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira,
hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is.” Máté 24, 24.
Készüljünk a Szentlélek befogadására, és komoly imában kérjük azt. Ma is kérjük naponta a drága Úr Jézust, mint a tanítványok: „Uram növeljed a mi hitünket!” A Szentlélek csak jó
szabályok és rend útain munkálkodik. Ő nem azért jön, hogy én
Őt felhasználjam, hanem mint egy Mindenható Személy, aki
engem óhajt felhasználni. Isten lelkével betöltve mély és gazdag
tapasztalatokat fogunk szerezni, és a mennyei angyalok sikeressé
teszik munkánkat. Míg az igazi szeretet a keresztnél kezdődik,
addig az igazi szolgálat a mi személyes pünkösdünk napjaival
veszi kezdetét.
Zakariás próféta szavaival búcsúzom: „Kérjetek esőt az Úrtól, a
késői eső idején!” Hogy megkaphassuk, fontos, hogy naponta haladjunk előre a keresztényi erények gyakorlásában. Készüljünk a
Szentlélek befogadására, és komoly imában kérjük azt. A
Szentlélekben való öröm egészség a testnek és életet ad. A
Szentlélek odaadásával az Úr az egész világ gyógyítója és éltetője.
Ha ezt a megígért ajándékot hittel fogadjuk, akkor ez az összes
többi áldást is magával hozza, amit az Úr ígéretén felül küld gyermekeinek. A győzelem örömét azok fogják átélni, akik az igazság
magvait hintik. Ha mi igazán vágyunk erre, s készülünk rá, az
Úr Jézus drága szeretete által nekünk is megadja azt. Minden
rajtunk múlik.
Szeretettel: Feketéné Bokor Katalin
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Apám árnyékában
Húsvét előtt ígéretet tettem, hogy a Szabolcs Híradó
májusban megjelenő számában bemutatom a Karol – a
pápa, aki ember maradt című lengyel-olasz történelmi filmet is. Az újság megjelent, de az ígért cikket nem adtam
le a főszerkesztőnek. Apám halála miatt nem volt lelkierőm írni, mert magával vitt belőlem valamit, és már nem
vagyok a régi. Síni nem tudok, de az űr, amit maga mögött
hagyott, megbénítja még a gondolataimat is. Szinte minden éjszaka felébredek hajnali 2 óra 10 perckor, amikor
meghalt. Olyankor kimegyek az erkélyre, bámulok bele a
nagy sötétségbe és azon gondolkodom, hogy meddig tart
ez még? Mármint, hogy mindenről ő jut eszembe. A munkahelyemen kitettem a számítógépem mellé a fényképét.
Mivel apám mindig politizált és én meg szinte csak politikai újságcikkeket elemzek, beszélgetek vele… mert így
könnyebb. Tegnap éjszaka ugyanaz történt, ami április
14-e óta mindennap: felébredtem hajnali 2 után pár perccel. Bekapcsoltam a tv-t és a „Karol – a pápa, aki ember
maradt” című filmet adta az egyik német adó. Már nem
tudom, hányszor láttam, mégis végignéztem. Gondoltam,
legalább a filmre koncentrálok és nem a fájdalom lesz
ismét úrrá rajtam. Tévedtem. A pápa jókedve és optimizmusa, az embertársaihoz való odafordulása, majd az
öregsége, a betegségében folytatott harca és gyötrelmes
halála eszembe juttatta az apámat.
A több mint háromórás film II. János Pál pápaságának
történetét meséli el, 1978. október 22-ei beiktatásától
kezdve 2005. április 2-án bekövetkezett haláláig.
A film ívét, ritmusát a valóság határozta meg: a film kezdetén egy életerős, rendkívüli energiával rendelkező pápát
látunk, a lényéből áradó természetes derű, optimizmus
mindenkit meglep, híveket és nem híveket, a vallás iránti
közömbösöket, az egyház ellenségeit, de még a bíborosokat is, akik közül néhányan rosszallják a lengyel pápa szerintük túlzásba vitt közvetlenségét. II. János Pál messzire
elszakadva testőreitől, egészen közel megy az őt ujjongva
ünneplő és hatalmas szeretettel fogadó tömeghez. Személyesen is megszólítja és megérinti az embereket, fölvesz
egy leejtett zsebkendőt, átnyújtja tulajdonosának, meglátogatja beteg barátját a kórházban, majd felkeresi a súlyos,
gyógyíthatatlan gyermekeket a klinikán. Az egyik kis beteg
kérdésére – a pápa soha nem bánatos – azt válaszolja:
„Nem. Mit kezdene a világ egy bánatos pápával? A pápa legyen mindig vidám.” A személyiségét alapvetően meghatározó, mások bajaira, gondjaira mindig odafigyelő
tulajdonságából fakadóan észreveszi, hogy egy, a betegsége miatt sapkát viselő, szomorú arcú kislánnyal senki
nem törődik. Odamegy hozzá, vigasztalja, a kislány boldogan rámosolyog, érzi, hogy a pápa szeretete őszinte, nem
megjátszott.
Ez a hatalmas lendület később, a pápa sorozatos és egyre
súlyosabbá váló betegségei miatt megtörik, s így a film ritmusa is változik, a mozgalmas jeleneteket lassú, csendes
képsorok váltják fel. Mindvégig érezni azonban a II. János
Pál személyiségéből fakadó imádságos lelkületet. Amikor
kezelőorvosa közli vele, aggódik miatta, mert a Parkinsonkór előrehaladtával az állapota egyre rosszabb lesz, a pápa
mosolyogva válaszolja: „Az életem és a jövőm Isten kezében van, nem az önében. Ezért ne aggódjék.”
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A filmben ábrázolt II. János Pál pontosan tisztában van
pápai hatalmának a korlátaival. „A pápa nem változtathat
meg mindent, de elviheti a reményt az embereknek” – fogalmazza meg az egyik jelenetben, amikor környezetében
le akarják beszélni, hogy ellátogasson a háború sújtotta
Boszniába. Az első iraki háború idején kétségbe vonja, hogy
létezik igazságos háború. A kommunizmus világméretű bukásakor pedig gondolataiba mélyedve, így tűnődik: „Azt
kérdezem magamtól, vajon a kommunizmus bukása a szegénység és az igazságtalanság végét is jelenti? Mit kínál a
kapitalizmus a harmadik világnak? Megszűnik az erőszak,
nem lesz többé háború? Mielőtt elkövetkezne az igazi forradalom a társadalomban, először az emberek szívében
kell forradalomnak lennie… az emberek szívének kell megváltoznia.”
Az egész világ előtt ismert tény, hogy pápaságának utolsó
hét-nyolc évében II. János Pál súlyos betegségekkel küzdött.
Mozgása egyre korlátozottabb lett, végül tolókocsiba kényszerült, halála előtt nem sokkal pedig a beszédkészségét is
elvesztette. A film a nagybeteg pápa szenvedéseit is bemutatja. Az egyik jelenetben II. János Pál egyedül ül a dolgozószobájában. Megpróbál felállni botja segítségével. Ez csak
félig sikerül neki, többször is visszaroskad a székébe. Arcán
fájdalom, a tehetetlenség érzése. Bevillan egy kép, amikor a
húszéves, életerős Karol Wojtyla követ tör, s még egy fizikai
munkás is elismeri rendkívüli erejét. A húszéves Wojtyla
nevet, tele van optimizmussal. A halálosan beteg pápa
mintha erőre kapna ettől a jelenettől, s ha nehezen is, de
végül sikerül felállnia. Egy másik jelenetben a beszédére készül. Bal keze remeg, jobb kezében a pásztorbot, s a beszéd
szövege, megszólalni azonban már nem tud. Harmincnyolc
évig hű titkára, Stanislaw Dziwisz érsek a reverendáját igazgatja. A pápa gondját viselő egyik apáca a Szentatya szájába
teszi a gyógyszert, megitatja, letörli a szájáról a kicsorduló
vízcseppet. A pápa ránéz, tekintetéből végtelen hála sugárzik. Van ebben a jelenetben szeretet, aggodalom, bizalom,
mély, soha el nem múló lelki kapcsolat a pápa és gondozói
között. Megindító, amikor Dziwisz és az apácák imádkoznak II. János Pál holtteste mellett. Sírnak, de az egyik nővér
arcán a fájdalom mellett fénylő mosoly látható, mintha nem
is hit, hanem bizonyosság lenne benne, hogy II. János Pál
megérkezett az Isten házába.
A film valóban életre keltette bennem az apámat. Láttam lendületét, közvetlenségét, jókedvét. Éreztem, hogy
kislányként milyen könnyedén a magasba emelt erős karjával. Hallottam nevetni és energikusan vitatkozni. Tisztán láttam azt is, amikor 20 évvel ezelőtt, minden héten a
Kékgolyóban ült mellettem és a nagyon beteg embereket
vigasztalta, a kopasz kisgyerekek arcára pedig mosolyt
csalt. Aztán ahogy a film ritmusa megváltozott, úgy közeledtem a fájdalmas valósághoz: láttam apámat betegen,
az egykor életerős embert gyengén, elesetten… hogy már
ő sem tudott segítség nélkül felállni… az ő keze is remegett és keveset beszélt. Láttam drága anyám szeretetét,
gondoskodását, ahogy apám szájába teszi a gyógyszert,
megigazítja párnáját és megsimogatja az arcát. Papa
ránéz és tekintetében már nem a kezdetleges tehetetlen
dühöt látom, hanem a végtelen hálát… végül látom mindannyiunkat az utolsó órákban mellette sírni és imádkozni,
majd hallom a telefont megcsörrenni. 2 óra 10 perckor
apám megérkezett az Isten házába.
Zsuffa Tünde
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Meseszerű Cikola

A cikolai kastély napjainkban
A cikolai kastély régen

Talán nem sokan tudják, de a Pusztaszabolcs külterületéhez
tartozó Cikolán régebben hatalmas élet volt. Ma már az arra
járók sajnos csak az egykori Cikola maradványait látják. A tó
elhagyatott környékét, néhány lakóházat, valamint a kastély
és a régi művelődési ház romjait. Bármelyik barátomnak
meséltem a tóról, a kastélyról, a völgyről, mindenki azt
mondta, hogy egy meseszerű tájat képzel el. Ha 70 évvel ezelőtt lennénk, nem állnának távol az igazságtól.
Ami a legjobban megfogott a nagymamám meséiből, az
főként a cikolai kastély. Ahogy a legtöbb kislányt, engem is
elvarázsolt annak idején a kastélyok története köré vont
misztikum.
A kastélyt 1920-ban építtette egy budapesti ügyvéd,
Hirsch Alfréd. 1896-ban megváltoztak a birtokviszonyok.
Az akkor még szabolcspusztai területek a báró Fould- Springer- család birtokaiban voltak, Felső-Cikola birtokait pedig
Hirsch Alfréd vásárolta meg. Később magyarosította a nevét,
így Halász Alfrédként ismerték őt Felső-Cikola lakói. A kastély nagy területe a háború után úgymond, irodaházként
funkcionált.
Ha ma a kastélyhoz látogatunk, csak egy romos épület áll

Virágözön ballagásra
Április végétől június közepéig zajlanak az általános és a középiskolák, valamint az óvodák ballagásai. Ilyenkor sokat
törjük a fejünket, milyen is legyen a kiválasztott csokor.
Legyen praktikus, de mégis gyönyörű.
Legyen kicsi, vagy talán mégis nagy?
Legyen nyújtott, vagy gömb formájú?
Legyen tartós, emlékezetes?

előttünk, amiről csak feltételezhetjük, hogy hogyan nézhetett ki több évtizeddel ezelőtt.
Én körülbelül 8 éve jártam kint először a kastélynál, az egykori gimnazista osztályommal. Szerettünk volna körülnézni,
mindenkit érdekelt, hogy milyen lehet belülről az épület, de
sajnos nem tudtunk bejutni. A kastély mögötti hidat a nagypapám építette. Nyolc évvel ezelőtt még szinte teljesen ép
állapotban volt, ma viszont a híd egyik fele le van szakadva,
de a mai napig használják. A híd túloldalán pedig megtalálhatjuk az egykori kultúrházat.
A körülötte lévő erdős rész eléggé elhanyagolt volt, ellepte
a gaz és a szemét az egész területet. Az épület azonban ma
már magántulajdonban van, így az azt körülvevő terület is
gondozottabbá vált.
A nagymamám meséiből nem nehéz leszűrni, hogy valójában mennyire szép hely volt régebben Cikola. Most is az,
csupán odafigyelésre lenne szükség, hogy újra a régi fényében „tündökölhessen”. Lebeghetne a szemünk előtt, annak
a bizonyos „Meseszerű tájnak” a képe.
Akit bővebben érdekelne Cikola múltja, története, annak
ajánlanám Dombrovszki Györgyné Kasos Julianna: Pitypang Pipacs Bogáncs című községtörténeti füzetét.
Lepsényi Dorina

Csokrot általában páratlan 1-3-5-7 stb. szálból kötünk.
Egy szál virágból is mutatós csokrot készíthetünk a zöld kiegészítők, és levelek ízléses használatával. Egy szál
kötését a különleges virágoknál szoktuk alkalmazni.
Ilyen virágok pl. flamingó, protea, papagájvirág, gyömbér,
heliconia, orchidea.
Ezek a virágok sokkal tartósabbak
a hagyományos csokrok virágainál: pl.
rózsa, szegfű, gerbera, tulipán, stb.
A vegyes virágcsokrok színharmóniája mindig a kellemes tavaszt idézi
elő. A frézia finom illatával kínálja
magát a vásárlónak.
Szívesen készíttetnek csokrokat bonbonból, és plüss figurákból is.
Talán a legnépszerűbbek az idén a
nyújtott csokrok. Formájuk praktikussá teszi őket, hogy végig simuljanak a ballagó diák karján. Aki
1-2 óra kitartó ölelés után alig várja,
hogy megitassa a szomjazó virágokat.
Forgó Árpádné és
Popovics Ilona

Hagyományos csokor
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Óvjuk környezetünket!
Elődeink hajdanán természetes közegben, fák, virágok
közt éltek. Szoros kapcsolatot ápoltak a természettel és
mindennapjaikhoz tartozott, hogy rendben tartották
kertjeiket és az utcákat.

Önkéntes Tűzoltók szivattyúztak, hogy ne folyjon be a
lakásokba. Az ingatlanokon belül is sok a gyomnövény,
nem gondozzák a saját tulajdonukat, nem gondolva a
parlagfűre, amely megnehezíti az allergiás megbetegedésben szenvedők mindennapjait.

A parlagfű 10 000 magot hoz évente

A járda emellett szebben mutat a virág, mint a gyom

A fagyos hideg tél után itt van a várva várt tavasz és a
nyár. A téli depressziónkból felébredve jó kint lenni a
napsütésben és látni, hogy előbújik a hóvirág, az ibolya
és a többi szebbnél szebb virág. Életre kel környezetünk,
gyönyörűen nő a fű, de ezzel együtt sajnos a gyomnövények is megjelennek. Lehet veteményezni, kertet, udvart
virággal beültetni. Szomorú, hogy nem mindenki gondolkodik így. Sokat járva a várost, szembetűnő, hogy sok
ingatlantulajdonos nem gondozza a kertjét, sőt a nyílt
vízelvezető árkot sem takarítja. Az árkok tele vannak
hulladékkal, gyomnövénnyel vagy a levágott fű ott szárad benne. Gondolni kell az esős időszakra, amikor a víz
nem tud elfolyni, mert nincs meg az árok elvezető lejtése. A víz pedig ott áll majd meg, ahol szorgalmasan takarítják, tisztítják az árkokat. Egy tulajdonosnak szóvá
tettem az említett problémát, és azt a választ kaptam,
hogy „majd jönnek a közmunkások, ez az ő dolguk”. Hát,
nem. Ez egy nagy tévedés! A közmunkások nem azért
vannak, hogy a saját tulajdonunk előtt takarítsanak.
Nekik az önkormányzat tulajdonán kell rendet tartaniuk. Az önkormányzat több millió forintot költött a nyílt
vízelvezető árok kiépítésére az egész városban. Emlékszem még arra, amikor a Széchenyi utca, Velencei út
több ingatlanán állt a víz, az Agrár Zrt. szippantott és az

Gyerekkoromban nem volt számítógép, egész nap a határt jártuk a pusztában, reggeltől estig kint játszottunk a
szabadban, de nem emlékszem, hogy valaki is allergiás lett volna. Azt sem tudtuk, mi az, hogy allergia.
Úgy gondolom, ha szeretjük városunkat, környezetünket,
és ha már itt élünk, akkor tegyünk azért, hogy a mi lakóhelyünk is szép és tiszta legyen.
Az ember és a növényzet elválaszthatatlan egymástól,
mindig is együtt élt. A harmonikus emberi élet egyik feltétele továbbra is a kultúrnövények jelenléte. Ahol a kultúrnövény jól érzi magát, ott az ember is egészséges
körülmények között él.
Van egy önkormányzati rendelet, amelyet jó lenne, ha
mindenki ismerne és be is tartana.
Az önkormányzat rendelete:
A közterületek tisztántartása
(1) Az önkormányzat a kezelésében levő parkok,
terek egyéb közterületek rendezettségéről, tisztán tartásáról a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik.
(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlana előtti
járdaszakaszt tisztán tartani, rendszeresen gyomtalanítani, télen a hó eltakarítása után csúszást
gátló anyaggal felszórni. Építési vagy egyéb tevékenysége során megrongálódott járdát köteles
helyreállítani. Az ingatlan előtti járda, a hozzátartozó vízelfolyást biztosító nyílt árok és annak műtárgyai karbantartásáról, valamint az árokból a
csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.
(3) A gondozatlan járdaszakasz, árok, áteresz tisztántartását, hótól és a jégtől való megtisztítását a
Polgármesteri Hivatal az ingatlan tulajdonosának
költségére is elvégeztetheti.
Szőke Erzsébet

Szépen gondozott udvar
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Kertjeink védelmében
Városunkat járva szomorúan látom az ápolatlan kerteket.
Érthetetlen, hogy a kiváló minőségű pusztaszabolcsi föld
termőképességét milyen sokan hagyják szó szerint parlagon heverni. Pedig egy kevés munkával csodákat lehet
tenni az udvarokban, hátsó kertekben, nem beszélve az otthon termő élelmiszer értékéről – aki kertészkedik, jól
tudja, mennyi pénzt megspórolhatunk a háztáji terményekkel. Az élelmiszer-biztonság sem elhanyagolható kérdés, amikor egymást érik a szennyezett zöldségekről és
gyümölcsökről szóló híradások. A saját kertben termő friss
termények garantáltan egészségesek!
Nagyon sok olyan növény van, aminek termesztéséhez
nem kell komoly kertészeti ismerettel bírni. A jó szomszédok, de akár a mezőgazdasági szaküzletekben dolgozó
szakemberek is szívesen segítenek a kezdetekkor. Néhány
ágyás zöldségféle, egy kis borsó, pár bokor burgonya finom
falatokkal jutalmazza az újdonsült kertészt.
Akinek nincs ideje vagy módja konyhakertet művelni, a füvesített udvarára is ültethet gyümölcsfákat, málnabokrot,
ribizlit, szőlőt. Paradicsomot és paprikát még egy nagyobb
ládában is lehet termeszteni a teraszon. Micsoda öröm az
első termést leszüretelni!
A műveletlen kertek nagy mértékben rontják városunk
megítélését is. A betérő vendégek, turisták, látogatók bizony először a látottak alapján alkotnak véleményt rólunk,
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pusztaszabolcsiakról. A gyom lepte területek sok bosszúságot okoznak a szomszédoknak is, hiszen sokkal többet
kell dolgozniuk a saját kertjükben az átjutó gyommagok
miatt. A pollen allergiától szenvedő lakótársaink is joggal
követelik a városunkat elborító gaztenger megszüntetését.
Ha az Ön környezetében is van elhanyagolt, erősen gyomos
terület, forduljon a közterület felügyelőhöz! Gyakran sikerül
jó szóval rábírni a tulajdonosokat a kert rendezésére, végső
esetben pedig a törvény erejével lehet elérni a gyommentesítést. A büntetést kifizetni nem kellemes, jobb a megelőzés!
A szabadon burjánzó gyomok remek búvóhelyet nyújtanak
a különféle rovarkártevőknek és a kullancsoknak is. Talán
nem szükséges a kullancsok által terjesztett veszélyes betegségeket bemutatni, elég sokat hallani, olvasni róluk. Az
aprócska vérszívó háziállatainkra is veszélyt jelent, bolhanyakörvvel védhetjük meg őket. A vegyszeres védekezés
eléggé korlátozott, mivel a korábbi szereket betiltották, Actara rovarirtóval azonban javíthatunk a helyzeten, ha lepermetezzük a füvet és a díszbokrokat.
Az elhanyagolt kertekben azonban először is rendet kell
tenni, utána lehet az egyéb munkákon gondolkozni!
Kérem városunk kertszerető lakosait, hogy fogjunk össze és
segítsünk megszépíteni a környezetünket! Jó példával is
sokat tehetünk Pusztaszabolcsért, a Polgármesteri Hivatal
pedig további segítséget nyújt a rossz állapotban lévő kertek
és közterületek felszámolásához.
Szajkó János

AGROSZERVIZ Kft.
Az Ön megbízható partnere!

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

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

2457 Adony, Ady Endre út 82.
Telefon: 06(25)231-347/126-os mellék 06 (30) 405-4541
www.agroszerviz.hu
Nyitva tartási idő: hétfőtől csütörtökig 6.30 – 15.00 pénteken 6.30 – 12.30
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Kékes csúcsfutás
Az idei évben a Kékes futást tűztük ki célul. A 11,6 kilométeres, 671 méter szintkülönbségű táv legyőzésére 11en vállalkoztunk.

A Kékest is legyőző futócsapat

Négy évszak maraton
tavaszi forduló
Nők
1957-1971
1.Mihalekné Bartók Mária
2.Varga Ildikó
3.Györök Józsefné
4.Bártfainé Maráz Erika

53.59
55,41
59,02
61,57

1972-1992
1.Debreceniné D. Anikó
2.Beregszászi Nikolett
3.Kovács Otília
4.Dné Varga Annamária
5.Vargáné Pergel Krisztina

56,19
57,33
58,5
61,34
67,25

1993-1999
1.Barics Alexandra

82,26

Férfiak
1956 előtt

A felkészülés nem volt egyszerű, hiszen Pusztaszabolcson nincs olyan terep, ahol túl nagy emelkedő lenne.
Ezért néha elmentünk a velencei Bence-hegyre vagy a
sportpályán lépcsőztünk. A versenyre május 28-án került
sor. Kis csapatunk reggel 7 órakor indult útnak, hogy a 11
órás rajtot még véletlenül se késsük le. Persze kicsit korán
érkeztünk, de így jutott idő mindenre: átöltözni, bemelegíteni és fényképezkedni. Majd eldördült a startpisztoly
és elkezdődött az embert próbáló kihívás, elképesztő
futás és megannyi emelkedő. A Mátrafüredről Kékestetőre vezető 11,6 kilométeres út szinte egyetlen véget nem
érő hegyoldal volt. Azt hiszem, mindannyiunk nevében
mondhatom, ez egy igazán kemény verseny volt. De mi is
azok voltunk és felértünk az 1014 méter magasan található Kékes csúcskőhöz, ahol mindenki átvehette a neki
járó érmet. Köszönjök Czompó István polgármester
úrnak, hogy lehetővé tette eljutásunkat a versenyre. Valamint köszönet Ármai Gyulának, hogy ránk áldozta szabadidejét és elvitt minket.
Debreceniné Varga Annamária

A tavaszi abszolút lista
1957-1971
1.Pók János
2.Ádám László
3.Soltész János
4.Heinrich László
5.Oster Manfred
6.Kóti István
7.Hegedűs Lajos
8.Nagy Sándor
9.Mihalek László

42,53
45,5
46,15
46,4
48,43
49,57
57,03
68,39

1972-1992
1.Ugor Ákos
2.Binder Tamás
3.Tarr Péter
4.Horváth Dániel
5.Pozsonyi Bálint
6.Bölcskei György
7.Németh Tamás
8.Ármai Attila
9.Molnár László

42,42
43,12
43,41
45,27
49,36
50,01
53,22
56,19
60,59

1993-1995
1.Királyi Károly
2.Dudés György
3.Kapitány László
4.Vlasics János
5.Tabajdi József
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47,2
53,47
54,52
60
78,02

1.Rajki Viktor
48,05
2.Mezei Gergely
49,33
Fridrich Norbert a versenyt feladta
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Ugor Ákos
Pók János
Binder Tamás
Tarr Péter
Horváth Dániel
Ádám László
Soltész János
Henrich László
Királyi Károly
Rajki Viktor
Oster Manfred
Mezei Gergely
Pozsonyi Bálint
Kóti István
Bölcskei György
Németh Tamás
Dudás György
Mihalekné Bartók Mária
Kapitány László
Varga Ildikó
Debreceniné Dobrán Anikó
Ármai Attila
Hegedűs Lajos
Beregszászi Nikolett
Kovács Otília
Györök Józsefné
Vlasics János
Molnár László
Dné. Varga Annamária
Bártfainé Maráz Erika
Nagy Sándor
Vargáné Pergel Krisztina
Mihalek László
Tabajdi József
Barics Alexandra
Fridrich Norbert (nem ért célba)
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Kerékpártúra Pákozdra
2011. május 22-én 9.00-kor rajtolt a PSZSE kerékpáros
csapata a soron következő túrájára. Az úticél Pákozd, az
Arborétum, a pákozdi Emlékmű, és az ott található
múzeumi kiállítások.

SPORT

nagyon segítette a nemrégiben átadott új, aszfaltos út (kb.
800 m hosszú), mely a Velencei-tó evezős pályája mellett
vezető utat köti össze az Arborétum főbejáratával. Innen
könnyű elérni az eddigi utat az emlékmű felé. Ennek eredményeképpen nem kellett a forgalmas gépkocsi közlekedéssel terhelt északi utat választani. A kerékpárosok
nevében köszönjük.
A csapat változatlanul jó kedvűen, a tekerésre kiéhezetten indult. Program: az Arborétumon belül rövid gyalogtúra, a Kilátó megmászása, a helyi kiállítások (vad- és
halászati kiállítás, a '48-as kiállítás az emlékműnél) megtekintése voltak.
Visszafelé a helyi lángos sütödék meglátogatását is programba vettük, kevés sikerrel. Egy db lángosra minimum
20 percet kellett volna várni, holott sok fürdővendég is
volt már a parton.
Technikai probléma nem volt, egy kisebb küllőszakadáson kívül. A túra alatt nagy izgalommal tárgyalták a résztvevők a közelgő júliusi zalai több napos kerékpártúrát,
ekkor (július 15-18.) a csapat Kistolmácsra és Bázakerettyére látogat.

A pákozdi emlékműnél a csapat egy része

Tizennégyen vágtak neki a mintegy 60 km-es távnak, eszményi időjárással segítve.
Az útvonal: Pusztaszabolcs - Velence - Kápolnásnyék - Pákozd - az Arborétum és vissza. A fő úticél megközelítését

Az évad eddigi legjobban sikerült túrája után minden
résztvevő mosolyogva, élményekkel gazdagodva tért
haza.
Csordás Viktor

Futballhírek

vúros győzelemmel megszilárdítsa a harmadik helyet a
dobogón, és esetleg közelebb kerüljön a második helyezett Abához. Nagy reményekkel indultak a fiatalok, ám
egy nagyarányú vereségbe szaladtak bele - 8:1 a hazaiaknak.
A felnőtt mérkőzés előtt sok hiányzó volt a csapatban. Eltiltások, sérülések és egyéb okok
miatt.
Mégis, remek meccset játszottunk! Küzdelmes, jó iramú és sok helyzetet hozó öszszecsapáson egy, talán igazságosnak
nevezhető 0:0-ás döntetlen eredmény született.
Valóban jól játszott a csapat, több remek teljesítményt is láthattunk.
Sokan várták, hogy az idegenbeli produkciót sikerül a felnőtt csapatnak átmenteni a következő fordulóra,
amikor Sárosd csapata látogatott Pusztaszabolcsra.
Az ifjúsági összecsapáson a szabolcsi fiatalok egy könynyed, ám annál fontosabb győzelmet arattak, 5:0.
A felnőtt mérkőzésen a múlt hétről említett jó teljesítmény sajnos elmaradt, azonban így is jól tartotta magát a
hazai csapat. Az első helyezett sárosdiak, ha nem is könynyedén, de győzelmet arattak. Inkább küzdelmes, mint
szép játékot és sok helyzetet hozó mérkőzés volt. A vendégek három remekül eltalált lövéssel szerezték meg a
három pontot. Pusztaszabolcs - Sárosd, 0:3.

Május nyolcadikán került sor a sokak által várva-várt
Pusztaszabolcs – Adony mérkőzésre. A két szomszéd település csatája mindig is felfokozott hangulatban
zajlik, így történt ezen a vasárnapon is. Sok
szurkoló, futballbarát gyűlt össze a pusztaszabolcsi sportpályán. Felvezetésként az
ifjúsági csapatok játszottak egy igen kiélezett és szoros mérkőzést. Az utolsó percig volt sok helyzet, izgulnivaló, azonban
a vendég adonyiak meglepetésre három
ponttal utazhattak haza. Sajnos 3:2 arányban győzött az Adony, így továbbra is szoros
a harc az ifjúsági bajnokságban a dobogóért. Szerencsére a szabolcsi fiatalok vannak kedvezőbb helyzetben.
Következett a felnőtt csapatok mérkőzése. Egy jól sikerült első félidő után az Adony szerzett vezetést, amit a
meccs végéig sikerült megtoldania további két góllal. A
végeredmény Pusztaszabolcs – Adony 0:3. Csalóka eredmény született, hiszen a szabolcsi csapat teljesen partiban volt a vendégekkel, ám sajnálatos módon jelentős
bírói tévedések sújtották a hazaiakat. Az adonyiak pedig
számukra a legjobb pillanatokban szerezték góljaikat.
A következő hétvégén egy nehéz összecsapás várt a szabolcsi csapatokra. Abán vendégszerepeltünk. Az ifjúsági
csapat előtt adott volt a lehetőség, hogy egy esetleges bra-
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Tájékoztató orvosi ügyeletről

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat

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

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

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.

Pusztaszabolcson munkanapokon a település háziorvosai érhetők el 12-16 óráig telefonon a
06-20/933-6767-es telefonszámon. Az orvos
saját autóján szükség szerint házhoz is megy.
16 óra után másnap reggel 7 óráig (a saját háziorvosa munkaidejének kezdetéig) központi orvosi
ügyeleti ellátás biztosított, kulcsi telephellyel. A
sürgősségi orvosi ellátás igénybe vehető személyesen is. A kulcsi ügyelet elérhető a következő telefonszámokon: 06-20/933-6767 (mobil) és
06-25/251-063/101mellék (vezetékes).
Ünnep és munkaszüneti napokon a központi sürgősségi orvosi ügyelet 24 órában érhető el a fenti
módon.
Tisztelettel kérünk minden beteget, hogy 16 óra
előtt ne próbálják igénybe venni a kulcsi ügyeletet,
ne zavarják felesleges telefonjaikkal a szakrendelések munkáját. A 06-20/933-6767-es mobil telefonszám segítségkérésre bármikor alkalmas. Azt
a telefonhívási lehetőséget a pusztaszabolcsi háziorvosok biztosítják kilencedik éve.
Tehát javaslom, a kollégáim nevében is, a mobiltelefonjukba elmenteni, a lakásba jól látható helyre
kiírni a 06-20/933-6767-es telefonszámot.
Együttműködésüket köszönik a
település háziorvosai.

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
Dr. Nagy István ügyvéd 06-30/639-2893

nyilvántartási szám: 00764/2010

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: Csordás Viktor, Debreceniné Varga Annamária, Feketéné Bokor Katalin,
Forgó Árpádné - Popovics Ilona,Lepsényi Dorina, Nagy Ákos, Nagy Tímea, Szajkó János,
Szőke Erzsébet, Tánczos Krisztina, Zsuffa Tünde

Tervezés és nyomtatás: Gabbiano Print Nyomda és Kiadó Kft.
Felelős vezető: Izsák Gábor ügyvezető
Megjelenik 750 példányban
minden hónap 2. csütörtökén.
Lapunkat rendszeresen szemlézi az:
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